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Zdjęcie przedstawia naszą realizację

pakiet ESSENTIAL



Pakiet ESSENTIAL obejmuje:

- malowanie ścian i sufitów białą farbą Flügger 
- montaż paneli wraz z lakierowanymi listwami  mdf (wys. 8cm),
- montaż drzwi przylgowych,
- flizowanie, fugowanie, silikonowanie (w cenie pakietu montaż płytek strukturalnych do 3m ² oraz mozaiki 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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Zdjęcie przedstawia naszą realizację
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DRZWI

producent: Porta

Orzech Verona 2

Simple, dostępne kolory: srebrny, 
czarny, biały

Simple, dostępne kolory: srebrny, 
czarny, biały

Caro, dostępne kolory: srebrny, 
srebrny mat, złoty mat

Caro, dostępne kolory: srebrny, 
srebrny mat, złoty mat

Unico, dostępne kolory: czarny struktura,
antracyt struktura 

Unico, dostępne kolory: czarny struktura,
antracyt struktura 

Topaz, dostępne kolory: stal nierdzewna Topaz, dostępne kolory: stal nierdzewna

Dąb CiemnyWenge White

Model drzwi: Porta Verte Home H.5 Model drzwi: Verte Home L.0Propozycje klamek Propozycje klamek

Propozycje innych oklein Propozycje innych oklein

Wenge WhiteDąb Naturalny Dąb CataniaDąb Syberyjski Orzech Bielony
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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

Dąb Sonoma Dąb Polski

Model drzwi: Sinco A Model drzwi: Binito 20Propozycje klamek Propozycje klamek

Propozycje innych wybarwień Propozycje innych wybarwień

Virginia Dąb Bielony RyflaWiąz Bielony Dąb Szary RyflaNiagara Dąb Vintage
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LAMPY

Zdjęcie przedstawia naszą realizację

pokój dzienny

sypialnia

przedpokój

kuchnia

jadalnia

łazienka
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producent: IKEA
model: HEKTAR
śr. klosza 9 cm, dł. 61 cm
kolory: ciemnoszary, 
beżowy

producent: IKEA
model: Hektar
śr. 22 cm, h = 26 cm
dł. kabla = 160 cm
kolory: czarny

producent: Alfa
model: Lux
szer. 30 cm, h = 90 cm
kolory: złoto, białe szkło 

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

producent: IKEA
model: ÖSTANÅ
gł. 12 cm, szer. 36 cm, h = 6 cm
kolory: biały

producent: IKEA
model: GRUNDÄMNE / HEMMA
śr. 26 cm
kolory: czarne szkłoproducent: IKEA

model: ÖSTANÅ
śr. 13 cm, h = 22 cm
kolory: biały

producent: IKEA
model: ÖSTANÅ
szer. 6 cm, gł. 15 cm,
h = 18 cm
kolory: biały
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producent: IKEA
model: Knappa
śr. 46 cm, 
h = 36 cm
kolory: biel

producent: Wofi
model: Texel
gł. 13 cm, szer. 35,5 cm 
h = 16 cm
kolory: biały/drewno-
podobny

producent: IKEA
model: NÄVLINGE
śr. 33 cm, h = 24 cm
dł. kabla = 130 cm
kolory: biały

producent: Italux
model: Simon
szer. 12 cm, h = 90 cm
kolory: czarny/złoty

producent: IKEA
model: BRUNSTA / 
HEMMA
śr. 20 cm, h = 20 cm
kolory: czarny

producent: Italux
model: Hooper
śr. 21 cm, h = 171,5 cm
kolory: biały, czarny

producent: IKEA
model: ÅRSTID
śr. 46 cm, h= 17 cm, 
kolory: biały

producent: IKEA
model: SJÖGÅNG
śr. 25 cm, h = 6,7 cm
kolory: biały
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PANELE DREWNIANE

PANELE DREWNIANE

producent: Egger

producent: Swiss Krono

Dąb Narva

Dąb Bachus

Dąb Grove

Dąb Zorba

Sosna Sahara

Dąb Maraton

Dąb Amiens Jasny

Jesion HeleńskiŹródło ilustracji: www.wykladziny-kontraktowe.pl

gr. 8 mm, szer. 19 cm,  dł. 
129 cm

gr. 7 mm, szer. 19,3 cm,  
dł. 138 cm
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PANELE DREWNIANE

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

Buk SwaranFarco Elegance

Farco TrendDąb Ameno

Zdjęcie przedstawia naszą realizację
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producent: Domino
kolekcja: Bonella

Bonella White mozaika 30x25

Bonella white ścienna 60x30Bonella Graphite ścienna 60x30Bonella White podłogowa 45x45

PŁYTKI (łazienka)

Źródło zdjęcia: ceramika-domino.pl
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PŁYTKI (łazienka)

producent: Domino
kolekcja: Nesi Blue

Nesi Grey podłogowa 45x45 Nesi White ścienna 60x30

Nesi Bar Blue 8x24

Nesi Bar Silver 8x24

Nesi Bar Blue Str (różne wzory) 8x24

Nesi Bar Blue Str (różne wzory) 8x24
Źródło zdjęcia: ceramika-domino.pl
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PŁYTKI (łazienka)

producent: Domino
kolekcja: Nesi Grey

Aspen beige STR 60x15

Nesi grey dekor 60x30

Nesi grey ścienna 60x30Nesi grey podłogowa 45x45

Źródło zdjęcia: www.paradyz.comŹródło zdjęcia: ceramika-domino.pl
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PŁYTKI (łazienka)

producent: Tubądzin
kolekcja: All In White

Blink grey 30x24 mozaika

Blink grey 45x45 podłogowa Blink graphite 60x30 ścienna

Blink grey STR 60x30 ścienna

Źródło zdjęcia: ceramika-domino.pl
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PŁYTKI (łazienka)

producent: Domino
kolekcja: Dover

Willow brown STR 60x15

Dover grey podłogowa 45x45 Dover grey ścienna 60x30

Dover graphite geo dekor 60x30

Źródło zdjęcia: www.tubadzin.plŹródło zdjęcia: ceramika-domino.pl
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PŁYTKI PODŁOGOWE (kuchnia i przedpokój)

producent: Domino

Hass brown 60x60

Aspen beige STR 60x150 Aspen brown STR 60x150 Walnut Brown STR 60x150

Grafiton grey 60x60 Terini graphite 60x60 Silano beige 60x60 Remos grey MAT 60x60
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ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (ceramika)Producent: Cersanit
Kolekcja: Lara
- szerokość 50 cm
- głębokość 40 cm
- wysokość 46 cm
- kolor: orzech

Producent: Cersanit
Kolekcja: Lara
- szerokość 60 cm
- głębokość 45 cm
- wysokość 45 cm
- kolor: szary połysk

Producent: Castorama
Kolekcja: Slapton
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 45 cm
- wysokość: 51 cm
- kolor: biały

Producent: Mirano
Kolekcja: Lorena
- szerokość 60 cm
- głębokość 45 cm
- wysokość 47 cm
- kolor: biały połysk, chrom

Producent: Intenso
Kolekcja: Sensea

- szerokość 49 cm
- głębokość 40 cm
- wysokość 50 cm

- kolor: biały, chrom

Producent: Mirrano
Seria: Belluno

- szerokość 52 cm
- głębokość 40 cm
- wysokość 45 cm

- kolor: biały lakier połysk
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ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (armatura)

Bateria umywalkowa
producent: Grohe
model: Start Loop

Zestaw prysznicowy
producent: Grohe
model: Vitalio Start

Bateria wannowa
producent: Grohe
model: Solo Start Loop

Bateria umywalkowa
producent: Cersanit
model: Mille

Bateria umywalkowa
producent: Hansgrohe
model: Logis E

Bateria wannowo-natryskowa
producent: Cersanit
model: Mille

Bateria wannowa
producent: Hansgrohe
model: Logis E

Zestaw natryskowy
producent: Cersanit
model: Lano

Zestaw prysznicowy
producent: Hansgrohe
model: Logis E

Bateria umywalkowa
producent: Omnires
model: Parma

Bateria wannowo-prysznicowa
producent: Omnires
model: Parma

Natrysk
producent: Kuchinox
model: Cento
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producent: Ferro
model: Vesta

producent: Sensea
model: Luka

producent: Sensea
model: Essential

producent: Invena
seria: Musta

producent: Deante
model: Oregano Square

producent: Deante
model: Oregano

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

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

producent: Cersanit
model: Inteo
- miska wisząca, ceramicz-
na 
- deska wolnoopadająca, 
polipropylen
- przycisk chrom

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

producent: Cersanit
- miska wisząca, ceramicz-
na, bezkołnierzowa 
- deska wolnoopadająca, 
polipropylen
- przycisk chrom

producent: Kerra
model: Ocean
- miska wisząca, ceramicz-
na 
- deska polipropylen
- przycisk chrom

producent: Cersanit
model: Morena
- miska wisząca, ceramicz-
na 
- deska wolnoopadająca, 
polipropylen
- przycisk chrom
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ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (wanny)

producent: Inker
model: Brava
- wanna prostokątna akrylowa
- 170x70 cm

producent: Koło
model: Supero
- wanna prostokątna akrylowa
- 180x80 cm

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

producent: Koło
model: Opal Plus
- wanna prostokątna akrylowa
- 170x70 cm

producent: Cookie&Lewis
model: Atena
- wanna prostokątna akrylowa
- 170x70 cm

producent: Roca
seria: Genova
- wanna prostokątna akrylowa
- 170x70 cm
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ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (parawany nawannowe)

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

producent: GoodHome
model: Calera
- parawan 2-częściowy
- wykończenie profili - chrom
- wymiary: h=140, szer: 105

producent: GoodHome
model: Nubia
- parawan jednoczęściowy
- wykończenie profili - chrom
- wymiary: h=190, szer: 95

producent: GoodHome
model: Nubia
- parawan 2-częściowy
- wykończenie profili - chrom
- wymiary: h=150, szer: 125
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ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (prysznice, brodziki, odpływy linowe)

producent: Rea
model: Bler
- kabina walk-in
- kolor profili - czarny
- szkło hartowane
- wymiary: 120x195

+ +

producent: Kerra
seria: Tiara
- kabina narożna
- kolor profili - czarny
- drzwi rozsuwane
- wymiary: 80x80x190
- szkło hartowane

producent: Kerra
model: Oskar
- brodzik akryl sani-
tarny wzmocniony 
żywicą
- wymiary: 80x80x5,5

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

pakiet ESSENTIAL



producent: Kerra
mdel: Monica
- kabina walk-in
- kolor profili - chrom
- drzwi uchylne 
- szkło hartowane
- wymiary: 90x90x190

producent: Armazi
seria: Midas Group
model: Perla Duo
- kabina z brodzikiem
- kolor profili - chrom
- drzwi przesuwne
- wymiary: 80x100x200

producent: Cooke&Lewis
seria: Onega
- kabina z brodzikiem
- kolor profili - chrom
- drzwi przesuwne
- wymiary: 80x80x190

+

ŁAZIENKA - WYPOSAŻENIE (prysznice, brodziki, odpływy linowe)

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

pakiet ESSENTIAL



KUCHNIA
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KUCHNIA - BLATY 

SÄLJAN 
biały imitacja kamienia, laminat

SÄLJAN 
czarny minerał, laminat

SÄLJAN 
beżowy imitacja kamienia laminat

EKBACKEN 
biały imitacja marmuru, laminat

EKBACKEN 
imitacja betonu, laminat

EKBACKEN 
efekt jasnego dębu, laminat

Źródło djęcia: www.ikea.plŹródło zdjęcia: ikea.pl
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KUCHNIA - FRONTY

KUNGSBACKA
antracyt

EDSERUM
imitacja drewna, brązowy

VOXTORP
orzech

ASKERSUND
jasny jesion

TINGSRYD
imitacja drewna, czarny

BODARP
szarozielony

Źródło djęcia: www.ikea.plŹródło zdjęcia: ikea.pl
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KUCHNIA - WYPOSAŻENIE

BAGGANÄS
Gałka, czarny, 20 mm

BAGGANÄS
Gałka, kolor mosiądzu, 13 mm

HISHULT
Gałka, porcelana biały, 23 mm

BAGGANÄS
Uchwyt, stal nierdz, 143 mm

NYVATTNET
kolor mosią-

dzu polero-
wany

VATTUDALEN
Zlew wpuszczany, 1 
kom z ociekarką, stal 
nierdz, 69x47 cm

HÄLLVIKEN
Zlew wpuszczany, 1 
komorowy, czarny, 
kompozyt kwarcowy, 
56x50 cm

VATTUDALEN
Zlew wpuszczany, 1 
½ kom z susz, stal 
nierdz, 88x53 cm

ÄLMAREN
stalowy

BOSJÖN
matowy 

czarny metal

MATTRADITION
Wyciąg montowany do 
ściany, czarny, 60 cm

RYTMISK
Wyciąg montowany do 
ściany, stal nierdz, 60 cm

OTROLIG
Płyta indukcyjna/regulowa-
ne strefy, czarny, 58 cm

MATTRADITION
Piekarnik z wym. 
obiegiem powietrza, 
biały

MATTRADITION
Piekarnik z wym. 
obiegiem powietrza, 
czarny

SMAKSAK
Mikrofalówka kombi, 
wym. obieg pow., czarny

pakiet ESSENTIAL



LUSTRA

Źródło djęcia: www.ikea.pl

producent: IKEA
LASSBYN
Lustro, ciemnoszary, 13x18 cm

producent: IKEA
LASSBYN
Lustra, 2 szt., złoty kolor

producent: IKEA
FOLKJA
Lustro, 60x20 cm

ACUNA
Lustro, 40 x 50 cm w ramie 
szare

FLORENCE
Lustro prostokątne 35 x 120 cm 
w ramie białe
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LUSTRA

Producent: Black Red White
Lustro wiszące 50x70 cm

Producent: Agata Meble
Lustro wiszące śr. 60 cm

Producent: Black Red White
Lustro wiszące śr. 50 cm

producent: Agata Meble
Lustro wiszące, 58x78 cm
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DISTINCTION

SUPERIOR

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


