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Zdjęcie przedstawia naszą realizację

pakiet SUPERIOR



Pakiet SUPERIOR obejmuje:

- szpachlowanie wszystkich ścian i sufitów masą szpachlową firmy Flügger,
- malowanie na dowolne kolory farbą Flügger,
- jednopoziomowe podwieszenie sufitu w łazience lub nad zabudową  kuchenną 
(płytką GK),
- wykonanie maskownic z płyty GK celem ukrycia szyny karniszowej,
- montaż paneli wraz z lakierowanymi listwami  mdf (wys. 8cm),
- montaż drzwi przylgowych,
- drobne przeróbki instalacji elektrycznej (przesunięcia punktów, dorobienie max 3 
nowych punktów),
- drobne przeróbki instalacji wod.-kan. (przesunięcie np. grzejnika, lokalizacji umy-
walki),
- flizowanie, fugowanie, silikonowanie (w cenie pakietu montaż płytek struktural-
nych do 3m ² oraz mozaiki do 1m²),
- montaż lustra (do 1m²), 
- wykonanie zabudowy stelaża podtynkowego WC,
- wykonanie odpływu liniowego lub montaż brodzika,
- biały montaż w łazience,
- montaż lamp i halogenów (6szt: kuchnia, jadalnia, sypialnia, korytarz, łazienka 
sufit oraz łazienka kinkiet),
- montaż płytek ściennych nad blatem kuchennym,
- generalne sprzątanie mieszkania po pracach budowlanych.

Zdjęcie przedstawia naszą realizację
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FARBY (przykładowa kolorystyka ścian)
producent: Flügger

typ: Flutex
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DRZWI

producent: Porta

Akacja Miodowa

Accent, dostępne kolory: srebrny, 
srebrny mat, złoty mat

Accent, dostępne kolory: srebrny, 
srebrny mat, złoty mat

Modern, dostępne kolory: srebrny, 
srebrny mat, złoty mat

Modern, dostępne kolory: srebrny, 
srebrny mat, złoty mat

Elegant, dostępne kolory: srebrny, czarny, 
biały 

Elegant, dostępne kolory: srebrny, czarny, 
biały

Uno 3S, dostępne kolory: stal nierdzewna Uno 3S, dostępne kolory: stal nierdzewna

Dąb NaturalnyWenge White

Model drzwi: Porta Verte Home B.0 Model drzwi: Verte Home C.5Propozycje klamek Propozycje klamek

Propozycje innych oklein Propozycje innych oklein

Wenge WhiteDąb Ciemny Dąb SrebrzystyOrzech Bielony Dąb Kalifornia
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DRZWI

producent: DRE

Linea, dostępne kolory: nikiel satyna,
chrom błyszczący

Linea, dostępne kolory: nikiel satyna,
chrom błyszczący

Jane, dostępne kolory: nikiel lakierowany Jane, dostępne kolory: nikiel lakierowany

Pem, dostępne kolory: chrom mat Pem, dostępne kolory: chrom mat

Onyx M, dostępne kolory: stal nierdzewna Onyx M, dostępne kolory: stal nierdzewna

Wiąz Tabac Popielaty

Model drzwi: Reva 1 Model drzwi: Binito 20Propozycje klamek Propozycje klamek

Propozycje innych wybarwień Propozycje innych wybarwień

Dąb Bielony Ryfla BiałyDąb Polski LatteWiąz Antracyt Ecru
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LAMPY

Zdjęcie przedstawia naszą realizacjęZdjęcie przedstawia naszą realizację
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pokój dzienny

sypialnia

przedpokój

kuchnia

jadalnia

łazienka



producent: Luminex
model: Basket Diamond
śr. 27 cm, h = 50-110 cm
kolory: złoty, czarny

producent: IKEA
model: Ranarp
śr. klosza 11 cm, dł. 74 cm
kolory: czarny, biały

producent: Italux
model: Sarah
śr. 50 cm, h = 90 cm
kolory: czarny

producent: IKEA
model: NYMÅNE
śr. 25 cm
kolory: czarny, biały

producent: IKEA
model: NYMÅNE
dł. 29 cm, szer. 7 cm
kolory: biały

producent: Sollux Lightning
model: Edison
śr. 55 cm h = 35 cm
kolory: czarny, biały

producent: IKEA
model: TÄLLBYN
szer. 40 cm, dł. kabla: 130 cm
kolory: nikiel, białe szkło

producent: Milagro
model: Shine
dł. 30 cm, szer. 12 cm, 
h = 4 cm
kolory: czarny, biały

producent: IKEA
model: SIMRISHAMN
śr. 55 cm, h = 55 cm
kolory: chrom, białe szkło 
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producent: Toolight
model: Letiz Set
szer. 10 cm, h = 126 cm
kolory: szary, biały

producent: Nowodvorski
model: Spider
dł. kabla max 300 cm
kolory: czarny

producent: IKEA
model: GRIMSÅS
śr. 55 cm, 
dł. kabla = 140 cm
kolory: biel

producent: Nowodvorski
model: Agnes
śr. 38,5 cm, h = 5 cm
kolory: biały, czarny

producent: Italux
model: Ivette
dł. 27,4 cm, szer. 10 cm 
h = 12,7 cm
kolory: czerń/złoto

producent: Italux
model: Louis
śr. 35 cm, h = 94 cm
kolory: złoty

producent: Novodworski
model: Wood Boy
śr. 35 cm, h = 120 cm
kolory: biały/drewnopodobny

producent: IKEA
model: VÄXJÖ
śr. 38 cm, h = 26 cm
kolory: biały

producent: Luminex
model: Basket Diamond
śr. 27 cm, h = 50-110 cm
kolory: złoty, czarny
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PANELE DREWNIANE

DESKA BARLINECKA

producent: Quickstep

producent: Barlinek

Dąb bielony średni

Buk Naturalny Country

Stary dąb bielony ciemny

Dąb Mount Spuur

Dąb bielony jasny

Jesion Mount Carpe

Stary dąb bielony naturalny

Dąb Cherry ChocolateŹródło ilustracji: www.quick-step.com.pl

gr. 8 mm, szer. 15,6 cm,  
dł. 138 cm

gr. 14 mm, szer. 20,7 cm,  
dł. 220 cm
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PANELE DREWNIANE

producent: Metamorphose
gr. 8 mm, szer. 19 cm,  
dł. 138 cm

Dąb AustinDąb Thorberg

Dąb DuvenDąb Spitzbergen

Za dopłatą możliwość wyko-
nania podłogi na wzór jodełki 
francukiej bądź tradycyjnej:

jodełka francuska

jodełka tradycyjna

Źródło zdjęcia: pinterest.com
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producent: Tubądzin
kolekcja: Sfumato

Sfumato Patch 60x30

Sfumato Hex 29x22 Sfumato Wood 60x15

Sfumato Graphite 60x30 Sfumato Grey 60x30 Sfumato Hex Str 60x30

Źródło zdjęcia: tubadzin.pl

PŁYTKI (łazienka)
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PŁYTKI (łazienka)

producent: Carrea
kolekcja: Agora

Agora Blanco 31,6x60

Agora Blanco 45x45

RLV Agora Blanco 31,6x60
Zdjęcie przedstawia naszą wizualizację
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PŁYTKI (łazienka)

producent: Paradyż
kolekcja: Daikiri

Beige Wood Pasy 25x75 Crema kostki 25x75Brown Wood kostki 25x75 Crema 25x75
Źródło zdjęcia: www.paradyz.com
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PŁYTKI (łazienka)

producent: Tubądzin
kolekcja: All In White

All In White/Grey mozaika 31x28 All In White/White mozaika 31x28

All In White/Grey 60x30 All In White/White 60x30 All In White 2 str 60x30 All In White 4 str 60x30

Źródło zdjęcia: www.paradyz.comŹródło zdjęcia: www.tubadzin.pl
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PŁYTKI (łazienka)

producent: Tubądzin
kolekcja: Blinds

Blinds White str 1, 60x30 Blinds White str 60x30 Blinds White 60x30
Źródło zdjęcia: www.tubadzin.pl
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PŁYTKI PODŁOGOWE (kuchnia i przedpokój)

producent: Paradyż

Hybrid Stone Grys 60x60

Wildland Naturale 90x15

Wildland Light 90x15

Wildland Warm 90x15

Amici Beige 40x40 Riversand Grys 60x60 Taranto Grys Gres 60x60 Modern Gres Szkl. Struktura Motyw E 
20x20 cm
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ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (ceramika)Producent: Mirano
Kolekcja: Paladium
- szerokość 50 cm
- głębokość 40 cm
- wysokość 47 cm
- kolor: biały lakier

Producent: Comad
Kolekcja: Bali szary
- szerokość 60 cm
- głębokość 46 cm
- wysokość 86 cm
- kolor: szary połysk

Producent: Sensea
Kolekcja: Intenso
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 46 cm
- wysokość: 50 cm
- kolor: grafit połysk

Producent: Cersanit
Kolekcja: Smart
- szerokość 60 cm
- głębokość 45 cm
- wysokość 66 cm
- kolor: biały połysk, jasny jesion

Producent: GoodHome
Kolekcja: Ladoga

- szerokość 60 cm
- głębokość 36 cm
- wysokość 81 cm

- kolor: biały/uchwyty drewniane

Producent: Cersanit
Seria: Elisa

- szerokość 52 cm
- głębokość 40 cm

- wysokość 51 cm
- kolor: biały lakier połysk
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ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (armatura)

Bateria umywalkowa
producent: Omnires
model: Y

Słuchawka prysznicowa
producent: Omnires
model: Yosemite-R

Bateria wannowo-prysznicwa
producent: Omnires
model: Y

Bateria umywalkowa
producent: Cersanit
model: Vero

Bateria wannowo-prysznicowa
producent: Cersanit
model: Vero

Zestaw prysznicowy
producent: Cersanit
model: Neno

Bateria umywalkowa
producent: Invena
model: Dafni

Bateria wannowo-prysznicowa
producent: Invena
model: Dafni

Słuchawka prysznicowa
producent: Invena
model: Siros

Bateria umywalkowa
producent: Omnires
model: Astoria

Bateria wanowo-prysznicowa
producent: Omnires
model: Astoria

Słuchawka prysznicowa
producent: Omnires
model: Micro-R
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producent: Deante
model: Oregano

producent: Sensea
model: Essential

producent: Omnires
model: Y1244/6X Y

producent: Cooke&Lewis
model: Weddell

producent: Invena
seria: Florina

producent: Ferro
model: Rondo

ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (armatura)
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ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (stelaże podtynkowe)

producent: Roca
model: Chronos
- miska wisząca, bezkołnie-
rzowa 
- deska wolnoopadająca, 
duroplastowa
- przycisk chrom

producent: Koło
model: Brawo Bis
- miska wisząca, ceramicz-
na 
- deska wolnoopadająca, 
polipropylen
- przycisk chrom

producent: Roca
model: Active
- miska wisząca, bezkołnie-
rzowa, ceramiczna 
- deska wolnoopadająca, 
duroplastowa
- przycisk plastik

producent: Koło
model: Nova Pro Oval
- miska wisząca, ceramiczna 
- deska wolnoopadająca, 
duroplastowa
- przycisk chrom

producent: Cersanit
model: Capri
- miska wisząca, bezkołnie-
rzowa, ceramiczna 
- deska wolnoopadająca, 
duroplastowa
- przycisk chrom

producent: Cersanit
model: Fargo
- miska wisząca, bezkołnie-
rzowa, ceramiczna 
- deska wolnoopadająca, 
duroplastowa
- przycisk chrom
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ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (wanny)

producent: Excellent
model: Ava
- wanna prostokątna akrylowa
- 170x70,5 cm

producent: Sanplast
model: Gessa
- wanna prostokątna akrylowa
- 160x70 cm

producent: Cersanit
model: Flavia
- wanna prostokątna akrylowa
- 170x70 cm

producent: Besco
model: Vitae
- wanna prostokątna akrylowa
- 170x75 cm

producent: Besco
model: Quadro
- wanna prostokątna akrylowa
- 175x80 cm

producent: Koło
seria: Spark
- wanna prostokątna akrylowa
- 170x75 cm
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ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (parawany nawannowe)

producent: GoodHome
model: Calera
- parawan jednoczęściowy
- wykończenie profili - chrom
- wymiary: h=140, szer: 85

producent: Kerra
model: Cristal
- parawan jednoczęściowy
- wykończenie profili - chrom
- wymiary: h=140, szer: 70

producent: Rea
model: Topaz
- parawan jednoczęściowy
- wykończenie profili - chrom
- wymiary: h=140, szer: 80

producent: Sensea
model: DADO 2EL
- parawan ruchomy
- wykończenie profili - chrom
- wymiary: h=140, szer: 120
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ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (prysznice, brodziki, odpływy linowe)

producent: Rea
model: Fargo
- montaż na brodziku 
lub z odpływem liniowym
- kolor profili - czarny
- szkło hartowane
- wymiary: 100x80

producent: Rea
seria: Porta
- brodzik akrylowy
- kolor biały
- h= 5 cm
- 80x100

+ lub

producent: Massi
seria: Demi
- kabina narożna z brodzikem
- kolor profili - chrom
- drzwi rozsuwane
- wymiary: 80x80x190
- szkło hartowane

producent: Cersanit
seria: Arteco

- kabina narożna z brodzikem
- kolor profili - chrom

- drzwi rozsuwane
- wymiary: 90x90x206

- szkło hartowane

producent: Durasan
seria: Primo
- odpływ liniowy 750 mm
- pod płytkę
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producent: Rea
mdel: Nixon
- kabina prostokątna
- kolor profili - chrom
- drzwi przesuwne
- montaż na brodziku 
lub z odpływem liniowym
- szkło hartowane
- wymiary: 100x80

producent: Excellent
seria: Fabrika
- ścianka walk-in
- kolor profili - czarny
- wymiary: 100x200

+ lub +

ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (prysznice, brodziki, odpływy linowe)

producent: Rea
seria: Porta
- brodzik akrylowy
- kolor biały
- h= 5 cm
- 80x100

producent: Durasan
seria: Primo
- odpływ liniowy 750 mm
- pod płytkę

producent: Durasan
seria: Primo
- odpływ liniowy 750 mm
- pod płytkę
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KUCHNIA 

Za dodatkową opłatą wykonamy
w pełni wyposażoną kuchnię 

Zdjęcie przedstawia naszą realizację
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KUCHNIA
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KUCHNIA - BLATY 

SÄLJAN 
czarny minerał, laminat

EKBACKEN 
wzór, laminat

EKBACKEN 
imitacja kamienia, laminat

EKBACKEN 
imitacja jesionu, laminat

EKBACKEN 
efekt jasnego dębu, laminat

EKBACKEN 
imitacja betonu, laminat

Źródło zdjęcia: www.ikea.pl
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KUCHNIA - FRONTY

TINGSRYD
imitacja drewna, czarny

LERHYTTAN
szary

KALLARP
połysk bordowy

ASKERSUND
jasny jesion

BODARP
szarozielony

SÄVEDAL
biały

Źródło zdjęcia: www.ikea.pl
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KUCHNIA - WYPOSAŻENIE

ENERYDA
Gałka, chrom, 27 mm

BAGGANÄS
Uchwyt, kolor mosiądzu, 143 mm

BORGHAMN
Uchwyt, 170 mm

ÖSTERNÄS
Uchwyt skórzany, skóra gar-
bowana, 153 mm

INSJÖN
kolor mosiądzu

ESKELEN
Zlew wpuszczany, 
1 kom z ociekarką, 
ciemnoszary, kom-
pozyt kwarcowy, 
78x50

HAVSEN
Zlew wpuszczany, 1 
komora, biały, 53x47

LÅNGUDDEN
Zlew wpuszczany, 1 
komorowy, stal nie-
rdz, 56x53 cm

VIMMERN
stalowy

BOSJÖN
matowy czarny metal

KULINARISK
Wyciąg montowany do 
ściany, stal nierdz, szkło

MATÄLSKARE
Wyciąg montowany do 
ściany, czarny, 60 cm

SMAKLIG
Płyta indukcyjna, 
czarny, 59 cm

SMAKSAK
Piekarnik z wym. 
obiegiem powietrza, 
czarny

SMAKSAK
Mikrofalówka kombi, 
wym. obieg pow., 
czarny

MATTRADITION
Kuchenka mikrofa-
lowa, stal nierdz.
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LUSTRA

Źródło djęcia: www.ikea.pl

producent: Black Red White
Lustro okrągłe, śr. 50 cm

producent: Black Red White
Lustro okrągłe, śr. 50 cm

producent: Black Red White
Lustro Venice, 65x115 cm

producent: Black Red White
Lustro wiszące, 52x142 cm
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LUSTRA

producent: Agata Meble
Lustro wiszące, śr. 60 cm

producent: Agata Meble
Lustro wiszące, śr. 41 cm

producent: Agata Meble
Lustro wiszące, 63x83 cm

producent: Agata Meble
Lustro wiszące, 107x76 cm
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DISTINCTION

ESSENTIAL

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi pozostałymi pakietami:



Leach & Lang Property Consultants
ul. Garncarska 8/4

31-115  Kraków

mob. (+48) 539 929 671
tel. (+48) 12 430 10 44

e-mail: wykonczenia@leachandlang.pl


