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Mamy 11-letnie doświadczenie w zakresie 
projektowania i kompleksowego wykończe-
nia apartamentów i domów „pod klucz”. Zre-
alizowaliśmy już ponad 1000 wnętrz w War-
szawie, Krakowie i okolicach tych miast. 
Mamy kreatywne pomysły, które bezkom-
promisowo wcielamy w życie, dzięki kom-
pleksowej usłudze realizacji. Dbamy również 
o bezpieczeństwo i ubezpieczamy nasze 
prace polisą OC o wartości 1 000 000 pln.

We have 11 years of experience in the field 
of design and comprehensive finishing turn-
key apartments and houses. We have alrea-
dy completed over 1000 interiors in Warsaw, 
Krakow and its vicinity. We have creative ide-
as, which we implement uncompromisingly, 
thanks to a comprehensive implementation 
service. We also take care of safety and in-
sure our work with a third party liability in-
surance policy worth PLN 1,000,000.

Tworzymy wnętrza od 2009 r.
Complete interior design  since 2009

ponad/over

1000
realizacji

realizations

od 11
lat na rynku

years of design

1 mln
pln polisa OC

OC policy
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NAGRODY
Prizes

Nasza praca została wielokrotnie doceniona 
i nagrodzona. Jesteśmy w pełni profesjonal-
ną firmą, co odzwierciedlają zdobyte przez 
nas nagrody i wyróżnienia. Dzięki nim mamy 
pewność, że nasza praca zmierza w jak naj-
lepszym kierunku.

Our work has been appreciated and awar-
ded many times. We are fully professional 
company, which is reflected in the awards 
and distinctions we have won. Thanks to 
them we are sure that our work is going in 
the best direction.
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Praca projektanta kojarzy mi się z pięknymi relacjami. 
Wykańczanie  wnętrz prywatnych, apartamentów, do-
mów, lokali pokazowych  dla firm deweloperskich, czy 
butikowych biznesów to za  każdym razem spotkania, 
wymiana poglądów i ważne rozmowy  o potrzebach 
naszych klientów i pięknie jakie oferuje ponadczasowy  
design.  

Zaprosiłam do swojego Zespołu wspaniałe osoby, któ-
re mają  podobną wizję i misję dla tego zawodu. Są od-
dane i empatyczne,  ale też profesjonalne i bezkom-
promisowe w zakresie nieustannego  rozwoju.  

To Państwo jesteście najważniejsi. Wiele emocji wiąże 
się z cudownym  czasem, jakim jest planowanie wła-
snego miejsca, wnętrza  swojego przyszłego domu. 
Wiedząc o tym staramy się pracować z pełnym zaanga-
żowaniem każdego  dnia. Największą radością są nasi 
zadowoleni klienci. W imieniu całego Zespołu dziękuję, 
że  wybieracie państwo Naszą firmę już od 11 lat do 
wspólnej podróży, której celem jest dom marzeń.

I associate the work of a designer with beautiful rela-
tionships. Finishing  private interiors, apartments, ho-
uses, showrooms  for development companies or bo-
utique businesses it is for  meetings, exchange of views 
and important talks each time  about the needs of our 
customers and the beauty it offers timeless  design.  

I invited wonderful people to my team that they have  a 
similar vision and mission for this profession. They are 
devoted and empathetic,  but also professional and 
uncompromising in terms of incessant  development. 

You are the most important. A lot of emotions are as-
sociated with wonderful  time, which is planning your 
own place, interior  your future home. Knowing this, we 
try to work every day with the full commitment. Our sa-
tisfied customers are the greatest joy. On behalf of the 
entire team, thank you that  You have been choosing 
our company for 11 years for a joint journey, the goal 
of which is a dream home.

Szanowni klienci, Dear customers,

Z wyrazami szacunku Sincerely

Anna Sadowska-Wójcik
Prezes Zarządu, kreator wnętrz

Anna Sadowska-Wójcik
CEO, interior design expert
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Realizacje w zakresie wnętrz to komplekso-
wy i złożony proces. Firma w czasie swojego 
działania  rozrosła się oraz zoptymalizowa-
ła procesy zarządzania. Nad poprawnością 
pracy architektów,  koordynatorów i pra-
cowników biura czuwa sześcioosobowy Ze-
spół Zarządzający. Spotykamy  się każdego 
tygodnia i ustalamy plan pracy firmy oraz 
omawiamy metodami Kai Zen usprawnienia  
w procesie. Stąd nasza praca jest unikato-
wa, efektywna i zmienna w czasie, a proces 
dostosowany  do warunków rynkowych, sy-
tuacji w fabrykach współpracujących produ-
centów materiałów  i dystrybutorów. Uczymy 
się na błędach, wyciągamy wnioski. Słuchamy 
głosu klientów.

Interior design is a comprehensive and com-
plex process. The company since the be-
ginning  grews and optimized management 
processes. On the correctness of the work 
of architects, coordinators and employees 
of the office are supervised by a six-person 
management team. We meet  every week 
and we establish the company’s work plan 
and discuss improvements using Kai Zen 
methods. Hence, our work is unique, effecti-
ve and variable over time, and the process is 
adapted  to market conditions, the situation 
in the factories of cooperating material pro-
ducers and distributors. We learn from mi-
stakes, we draw conclusions. We listen to the 
voice of customers.

NASZ ZESPÓŁ
Our Team

Zapraszamy do współpracy dyplomowanych 
architektów wnętrz oraz doświadczonych 
i zaangażowanych  koordynatorów z wy-
kształceniem kierunkowym. W naszej firmie 
kompetencje są  oceniane na bieżąco i na tej 
podstawie przydzielamy stanowiska odpo-
wiadające stopniowi  zaawansowania. I tak 
junior architekci i koordynatorzy wspomaga-
ją pracę senior architektów  i koordynatorów 
w większych projektach i organizują spotka-
nia. Ich przełożeni podejmują się  projektów 
wymagających i kreatywnych. Pracują na 
nowych materiałach i nietypowych rozwiąza-
niach.  Samodzielni architekci prowadzą pro-
jekty w oparciu o ustalone standardy i znane 
rozwiązania  na podstawie standardów wy-
kończenia.

Zapraszamy do współpracy dyplomowanych 
We invite to cooperate certified interior ar-
chitects as well as experienced and commit-
ted  coordinators with specialist education. 
We assess on an ongoing basis every team 
member competences  and on this basis we 
assign positions corresponding to the de-
gree of advancement. And so junior team 
support the work of senior architects and 
coordinators in larger projects. Senior team 
work with demanding and creative projects. 
They work with new materials and unusual 
solutions. Independent architects carry out 
projects based on established finishing stan-
dards and known solutions.

KARIERA
Career
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Wierzymy, że dom czy mieszkanie to 
żyjąca przestrzeń, która – ponadczasowo 
zaaranżowana – może być piękna, 
funkcjonalna i unikatowa przez długie 
lata.

We believe that a house or a flat is a living space that 
- timelessly arranged - can be beautiful, functional 
and unique for many years.

Anna Sadowska-Wójcik

NASZA FILOZOFIA
Our philosophy

Wierzymy, że dom czy mieszkanie to  żyjąca 
przestrzeń, która – odpowiednio  zaaran-
żowana – może być piękna,  funkcjonalna 
i unikatowa. Nasze projekty  opierają się na 
rzetelnych i fachowych  fundamentach, co 
daje pewność  zadowolenia z projektu oraz 
komfortu z  otrzymanego wnętrza. Opieramy 
się zarówno na wypracowanych standardach 
jakości, jak i patrzymy szeroko na nowości 
w zakresie światowego designu. 

We believe that a house or a flat is  living 
space that - respectively  arranged - can be 
beautiful,  functional and unique. Our pro-
jects  are based on reliable and professional  
foundations, which gives you confidence  sa-
tisfaction with the design and comfort with  
received interior. We rely both on the deve-
loped quality standards and we look at new 
products in the field of global design. 

DBAMY O EKOLOGIĘ
Myślimy przyszłościowo. To, jak żyjemy dziś 
ma wpływ na to, jak będzie wyglądało jutro. 
Wiemy, że dobrze zaprojektowany dom funk-
cjonuje w harmonii ze swoim otoczeniem. 
Cieszy nas, kiedy klienci podzielają nasze 
wartości. Wtedy, w oparciu o wiedzę i do-
świadczenie, pomagamy w wyborze rozwią-
zań, dzięki którym dbanie o ekologię staje się 
naturalne.

WYDOBYWAMY PIĘKNO Z NATURY
Cenimy autentyczność, dlatego stawiamy 
na naturalne  materiały najwyższej jakości. 
Drewno,  szkło, beton, kamień i metal to moc-
ne środki  wyrazu, które umiejętnie wprowa-
dzone do wnętrza  dają wyjątkowy efekt nie-
wymuszonego, dostojnego  piękna. Piękna, 
które unosi się ponad  chwilowe mody i jest 
aktualne przez lata. 

WE THINK OUT OF THE BOX  
Our thinking about interiors goes far  out of 
the box. We create projects based on  the 
lifestyle of the household members and their 
values .  We look wider - we see more. Not 
only the walls  and furniture, but also solu-
tions that allow  take care of ecology, ensure 
family safety and the highest everyday com-
fort.

WE BRING OUT BEAUTY FROM 
NATURE
We value authenticity, which is why we fo-
cus on natural the highest quality materials. 
Wood, glass, concrete, stone and metal are 
strong measures expressions that are skill-
fully put into the interior they give a unique 
effect of effortless, dignified beauty. The be-
auty that rises above momentary fashions 
and is relevant for years.
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MYŚLIMY NIESZABLONOWO
Nasze myślenie o wnętrzach wybiega daleko 
poza schemat. Projekty tworzymy w oparciu 
o styl życia domowników i wartości, które ce-
nią. Patrzymy szerzej – widzimy więcej. Nie 
tylko ściany i meble, ale także rozwiązania, 
które pozwalają dbać o ekologię, zapewniają 
rodzinie bezpieczeństwo i najwyższy komfort 
na co dzień.

WIDZIMY WIĘCEJ
Chętnie odwiedzamy dostawców w ich 
warsztatach i fabrykach. Chcemy wiedzieć, 
jak powstaje piękny, drewniany stół i skąd 
pochodzi kamień, który posłuży za masywny 
blat w nowoczesnej kuchni. Przyglądając się 
tej pracy widzimy, kto wykonuje ją z pasją, 
należytą dokładnością i poszanowaniem dla 
środowiska.

WE CARE ABOUT ECOLOGY
We think about the future. How we live today 
has influence what tomorrow will look like. 
We know that a well-designed house func-
tions in harmony with your surroundings. We 
are happy when customers share our values. 
Then, in based on our knowledge and expe-
rience, we help to choose solutions when 
the ecology becomes natural way of life.

WE SEE MORE
We are happy to visit suppliers in their 
workshops and factories. We want to know 
how it is created a beautiful wooden table 
and where the stone comes from, which will 
serve as a massive table top in a modern kit-
chen. Looking at this work, we can see who 
he produces with passion, due diligence and 
respect for the environment.

OSZCZĘDZAMY TWÓJ CZAS
Robimy to, na czym znamy się najlepiej, abyś 
Ty mógł robić to, co lubisz. Cenimy czas na-
szych klientów, dlatego podczas rozmów 
i projektowania jesteśmy maksymalnie sku-
pieni. Wzajemne zrozumienie jest kluczowe 
dla sukcesu projektu. Będziesz spokojny 
wiedząc, że Twoje potrzeby i wyobrażenia 
znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości. 
Jednocześnie, na każdym etapie możesz 
wprowadzić zmiany. W końcu tworzymy wnę-
trze dla Ciebie.

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO
Dom to miejsce, do którego wracamy z przy-
jemnością, w którym czujemy się bezpiecz-
nie. Dla nas to poczucie bezpieczeństwa jest 
jednym z kluczowych elementów projektu. 
Tak, jak o estetykę i ekologię, dbamy również 
o to, aby wszyscy domownicy czuli się w za-
projektowanym przez nas wnętrzu pewnie 
i komfortowo, aby odnaleźli w nim bezcenny 
spokój.

WE SAVE YOUR TIME
We do what we knowis best for you and your 
home. We value time of customers, there-
fore during discussions and design we are 
maximally focused. Mutual understanding 
is critical to the success of the project. You 
will be at ease knowing your needs and you 
imaginations will be reflected in reality. At 
the same time, you can at any stage make 
changes. We finally create interior for you.W

WE ENSURE SAFETY
Home is a place we return to with pleasure, 
in which we feel safe. This sense of securi-
ty is one of key design elements. We think 
about aesthetics and ecology. We also make 
sure that everyone the householders felt at 
home designed confidently and comfortably 
so that they can find in him priceless peace.

W tej fabryce powstają nasze kuchnie, fot. KAM
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PROJEKT Z KOMPLEKSOWĄ REALIZACJĄ
Project and complex realization

STANDARD WYKOŃCZENIA
Finish standard

Projekt indywidualny to  wyjątkowa usługa 
dedykowana osobom, które oczekują więcej. 
Więcej zrozumienia dla ambitnych pomysłów 
na wnętrze, więcej możliwości wykończenia, 
więcej zaangażowania w  proces projekto-
wania i perfekcyjnej realizacji. W efekcie po-
wstają oryginalne, reprezentacyjne aranżacje 
będące odpowiedzią na potrzeby i styl życia 
naszych klientów. Luksus oznacza tutaj kom-
fort i piękno skrojone na miarę. Każdy Twój 
pomysł rozwiniemy w realne, dostępne na 
rynku rozwiązania lub skroimy je na miarę 
potrzeb realizacji.

Planujemy wykończenie wnętrza swobodnie 
kreśląc projekt, a następnie wyceniamy reali-
zację.  Dopiero kiedy jesteśmy pewni zakresu 
ustalamy niezbędny na realizację czas. Efek-
towne i nieszablonowe rozwiązania wymaga-
ją cierpliwości.

An individual project is a unique service de-
dicated customers who expect more. More 
understanding for ambitious interior ideas, 
more finishing options, more commitment 
in the process of design and perfect imple-
mentation. As a result we get, original, re-
presentative interior arrangements that are 
the answer for the needs and lifestyle of our 
clients. Luxury it stands for tailor-made com-
fort and beauty. We will develop each of your 
ideas into real existed and be accessible as 
solutions on the market or we will tailor them 
as we need for implementation. 

We plan interior finishing freely drawing the 
project, and then we calculate the price of 
implementation. We set the time necessary 
for implementation only when we are sure 
the scope. Glamorous and nottemplate so-
lutions require patience

Dedykujemy go tym z Państwa, którzy posia-
dają już dopasowany układ wnętrza. Zawar-
liśmy w nim podstawowe prace i materiały 
zanikowe wysokiej jakości. Do niego wraz 
z architektem dobierzecie Państwo materiały 
wykończeniowe. Wycena powstaje sprawnie, 
a czas realizacji uzależniony jest od dostęp-
ności materiałów. Z reguły dla podstawowe-
go zakresu jest to ok. 90 dni roboczych.

We dedicate it to those of you who have alre-
ady matched interior layout. We have conc-
luded it in basic works and high-quality basic 
finishing  materials. To him together with the 
architect you will choose finishing materials. 
The valuation is created efficiently and the 
time of implementation depends on the ava-
ilability of materials. For the basic scope is 
around working 90 days.

unikatowye 
pomysły

sprawna 
realizacja

unique 
ideas

efficient
realization

wyszukane 
materiały

określony
budżet

fancy
materials

specified
budget

wnętrze 
na miarę

sprawdzone 
materiały

custom made 
interior

fine
materials
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Jak pracujemy?
Podejmując z nami współpracę na podsta-
wie umowy na prace remontowo-budowlane 
zlecasz nam koordynację wszystkich etapów 
prac w określonym terminie. Pełnimy rolę in-
westora zastępczego. 

To my zamawiamy wszystkie materiały po-
mocnicze i wykończeniowe. Wszelkie robo-
ty wykonują nasi sprawdzeni wykonawcy 
wszystkich branż, w tym z uprawnieniami 
do określonych, wymagających tego prac. 
Dbamy o terminowość dostaw oraz jakość 
wykonanych prac. Pełnimy nadzory nad po-
stępem robót i na bieżąco informujemy Cię 
o ich przebiegu. 

Po zakończeniu prac organizujemy komplek-
sowe sprzątanie i protokolarne przekazanie 
lokalu. Umowa przewiduje 24 miesięczną 
gwarancję na prace.

Co nas wyróżnia  
na rynku?
Naszą filozofią jest przejrzystość oferty. Pro-
ponujemy dwie ścieżki współpracy. 

Pierwszy model współpracy to szyta na mia-
rę oferta projektowa. Polecamy ją wszyst-
kim klientom, którzy oczekują dostosowania 
funkcji, zmian układu oraz kreatywnych po-
mysłów.

Drugi to wygodny standard wykończenia. 
Zawarliśmy w nim podstawowe prace i ma-
teriały zanikowe wysokiej jakości. Do niego 
dobieramy wspólnie materiały wykończenio-
we i wycena gotowa. Możemy rozpocząć pra-
ce szybko i sprawnie, wykańczając je zgodnie 
z zastanym układem.

How do we work?
You cooperate with us  under a contract for 
renovation and  construction, you entrust us 
coordination of  all stages of work within the 
specified  time limit. We act as an replace-
ment investor.  

We order all the auxiliary and finishing mate-
rials. Construction  is performed by our pro-
vens  contractors of all industries, also those 
who have  permissions for specific works. We 
take care of  deliveries timeliness and the 
quality of finishings. We monitor progress  of 
works and we keep you informed about. 

After completing the works, we organize  
complex cleaning and we sign the protocol 
of handover of the premises. The contract 
provides warranty for work for 24-month.

What is special 
about our offer?
Our philosophy is the transparency of the 
offer. We propose two paths of cooperation. 
The first model of cooperation is design offer 
sewn on measure. We recommend this path 
to a customers who expect functions adapta-
tion, layout changes, and creative ideas.

The second is a comfortable finishing stan-
dard. We have included basic works and high 
quality basic materials. After You choose this 
standard we complete together finishing ma-
terials and finally we can calculete the final 
price. We can start work efficiently finishing 
the appartment accordance to existing 
layout.

19
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Projekt funkcjonalny
Functional design

Dobór materiałów
Selection of materials

Wycena
Valuation

Wizualizacje
Visualizations

Ustalenie terminu 
i podpisanie 
umowy
Determining 
the date for the 
agreement

Dokumentacja 
wykonawcza
Executive 
documentation

PROJEKT
DESIGN 

PRACE 
Works

GWARANCJA
Warranty

Jak przebiega 
proces realizacji?
How we organize the proces?

UMOWA
CONTRACT

Zamówienia materiałów
Material orders

Nadzór architekta
Architect supervision

Prace wykończeniowe
Finishing works

Polisa
Insurance policy

Prace instalacyjne
Installation works

Protokół
Writing a protocol

Wyburzenia 
i dostawienia ścian
Demolition and 
construction of walls

Nadzór koordynatora
Coordinator supervision

Prace stolarskie
Carpentry work

Serwis gwarancyjny
Warranty service
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DUET KOORDYNATOR I ARCHITEKT  
OPIEKUJE SIĘ TWOJĄ REALIZACJĄ

Coordinator with architect cares about finishing works

Podczas współpracy z nami Państwa realiza-
cją opiekuje się duet architekt-koordynator. 
Taki zespół posiada komplet - wiedzę i do-
świadczenie potrzebne do sprawnego prze-
prowadzenia realizacji prac projektowych 
i wykończeniowych. Doradzą rozwiązania, 
a następnie wcielą je w realny plan. Architekt 
odpowiedzialny jest za projekt, pomiar oraz 
nadzór nad jakością i poprawnością realiza-
cji. Rolą koordynatora jest odbiór lokalu, logi-
styka zamówień i nadzór prac oraz wydanie 
lokalu wraz z kartami gwarancyjnymi.

During cooperation with our company, your 
project is looked after by the architect-coor-
dinator duo. Such a team has a complete set 
- knowledge and experience needed to effi-
ciently carry out design and finishing works. 
They will advise solutions and then incorpo-
rate them into a real plan. The architect is re-
sponsible for the design, measurement and 
supervision over the quality and correctness 
of implementation. The role of the coordina-
tor is the acceptance of the premises, order 
logistics and work supervision as well as the 
delivery of the premises with warranty cards.

PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE
Interior renovation and construction

Oferujemy kompleksowe realizacje w zakre-
sie wykończenia wnętrz. Zamawiamy wszyst-
kie niezbędne materiały. W skład naszych 
prac wchodzą:

We offer comprehensive interior finishing 
projects. We order all the necessary mate-
rials. Our works include:

 M Wyburzenia i dostawienia ścian popra-
wiające funkcjonalność pomieszczeń.

 M Prace instalacyjne, w tym multimedia, 
klimatyzacja i wentylacja, inteligentny 
dom, centralne ogrzewania, hydraulika, 
elektryka.

 M Prace wykończeniowe, w tym prace ma-
larskie, stolarkę podłogową i drzwiową, 
biały montaż, układanie glazury, gładzie, 
zabudowy g/k ścian i sufitów

 M Demolition and construction of walls to 
improve the functionality of the apart-
ment

 M Installation works, including multimedia, 
air conditioning and ventilation, smart 
home, central heating, plumbing, elec-
trics.

 M Finishing works, including painting 
works, floor and door carpentry, white 
installation, tiling, finishing coats, pla-
sterboard walls and ceilings.
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Fabryka, gdzie produkowane są nasze zabu-
dowy, to miejsce pełne najnowocześniejszych 
maszyn i urządzeń. Nasi stolarze szukają naj-
lepszych rozwiązań dla zaprojektowanych za-
budów. Współpracujemy od lat z firmą BLUM, 
która zapewnia nam szkolenia w zakresie za-
stosowania okuć meblowych najwyższej jakości. 
Nasze realizacje są najlepszym przykładem na-
szej kreatywności w zakresie funkcjonalnych za-
budów. Prosimy o zwrócenie uwagi, że ostatecz-
ne wymiary do projektu wykonawczego możemy 
uzyskać dopiero po zakończeniu prac. Dopiero 
wtedy ostatecznie potwierdzamy wszystkie roz-
wiązania i rozpoczynamy produkcję mebli.

The factory where we produce our kitchens and 
wardrobes is a place full of the most modern 
machines and devices. Our carpenters are lo-
oking for the best solutions for the designed 
furniture. We have been cooperating with BLUM 
for years, which provides us with training in the 
use of top-quality furniture fittings. Our projects 
are the best example of our creativity in the 
field of functional furniture development. Please 
note that we can obtain the final dimensions 
for the detailed design only after the works are 
completed. Only then do we finally confirm all 
solutions and start producing furniture.

PRACE STOLARSKIE 
Carpentry works

Ten etap to jak przypinanie spinek do męskich 
mankietów, wiązanie krawata lub poszetki lub 
jak upięcie fryzury i wyjątkowy makijaż. Wnętrze 
bez nich są gotowe, kompletne, ale brak im final-
nego efektu. Brak im tego błysku, który nadają 
duże motywy graficzne lub drobne przedmioty. 
Spójrz proszę na to zdjęcie. Czy bez dodatków 
powiedziałbyś, że jest gotowe, ciekawe? Raczej 
stwierdziłbyś, że brakuje tu czegoś, koloru. Tak 
właśnie komponuje się idealne wnętrza. Dopie-
ro akcenty nadają mu pełnię charakteru oraz 
zmienności. To sprawia, że są ponadczasowe.

This stage is like pinning men’s cufflinks, tying 
a tie or choozing a pocket square or hairstyle 
pin up and making unique makeup. Interior 
without decorations are ready, complete, but 
we steel miss the final touch. They lack that fla-
sh that the big graphic motifs or small items give 
them. Take a look at this picture please. Would 
you say that it’s ready and interesting without 
frills? You would find that something is rather 
missing. Perfect interior design includes decora-
tions. Just the accents give it full character and 
changeability. This makes them timeless.

DEKORACJE
Decoration
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PERFEKCYJNE KOMPOZYCJE
NASZYCH KREATORÓW

Perfect compositions of our design creators

Zachęcamy do skorzystania z tej oferty. Nasi 
architekci z wyczuciem zarówno stylu, jak 
i Państwa indywidualnego gustu, dobierają 
piękne akcenty do stylizacji. Sesja zdjęciowa 
sprawi, że wnętrze nabierze wysokiej war-
tości rynkowej dzięki stylowym dodatkom 
uwiecznionym na zdjęciach.

We encourage you to take advantage of from 
this offer. Our architects with a sense of the 
style and Your individual taste, will choose 
beautiful selected styling accents. The de-
sign for the photo session thanks to stylish 
accessories  will make the interior gain high 
market value.

Zapraszamy do wspólnej podróży
przez kolejne przykłady naszych realizacji

We invite you to travel together 
through the following examples of our relizations
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ZACZNIJMJY OD SERCA
Let’s start from the heart

Inne potrzeby ma kulinarny wir-
tuoz w zakresie projektu kuchni,  
inne osoba, która nie lubi gotować. 
Naszym  zadaniem jest sprostać 
każdemu  wyzwaniu. Proponujemy 
sprawdzone  zastosowania materia-
łów i sprzętów  renomowanych firm, 
z którymi  współpracujemy. Oferuje-
my nasze  najlepsze doświadczenia. 
Znajdziemy  rozwiązanie na otwarte 
przestrzenie  w efektownych willach, 
jak i minimalistyczne  zabudowy. 
Nasi architekci doradzą najlepsze 
rozwiązania, a nasi stolarze z pasją 
zrealizują.

The culinary virtuoso has other ne-
eds in their kitchen,  other needs 
has someone who doesn’t cook. Our  
task is to meet every  challenge. We 
offer proven  application of materials 
and equipment  of reputable compa-
nies with whom  we cooperate. We 
offer ours  best experiences. We will 
find  solution for open spaces  in 
spectacular villas, as well as for mi-
nimalist kitchens in the citybuildings. 
Our architects will advise the best 
solutions, and ours carpenters will 
fulfill them with passio.
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Kolor biały kojarzy nam się ze sterylną czysto-
ścią. Jednak to nie jedyny powód, dla którego 
ten kolor jest tak często wybierany. Pozwala 
on w minimalistyczny sposób zaaranżować po-
mieszczenie, w którym każdego dnia pojawia 
się mnogość kolorów w postaci akcesoriów jak 
i świeżych owoców i warzyw. Uspokajamy w ten 
sposób przestrzeń i zyskujemy tło dla prawdzi-
wych bohaterów – pysznych i pięknych potraw. 
A jak sprawić, żeby nasza biała kuchnia mimo 
wszystko nabrała wyrazu? Fronty z połyskiem 
lub matowe frezowane będą przykuwały sub-
telnie uwagę. Do tego wybierzmy atrakcyjne, 
nowoczesne wypełnienie pomiędzy meblami 
w postaci tafli szkła lub mozaiki.

We associate the white color with sterile clean-
liness. However, this is not the only reason why 
this color is so often chosen. It allows you to 
arrange a room in a minimalistic way, in which 
a multitude of colors appear every day in the 
form of accessories as well as fresh fruit and 
vegetables. In this way, we calm the space and 
gain a background for real heroes - delicious 
and beautiful dishes. And how to make our 
white kitchen expressive after all? Glossy or 
matt milled fronts will subtly attract attention. 
For this, let’s choose an attractive, modern fil-
ling between the furniture in the form of glass 
panes or mosaics.

31
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Kuchnia w bieli  
nie musi być nudna
Kitchen in white  
does not have to be boring
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„DBAMY O DETALE NA KAŻDYM ETAPIE 
– OD SZCZEGÓŁOWEGO PROJEKTU,  
PRZEZ KONTROLĘ POSTĘPU I JAKOŚCI  
WYKOŃCZENIA, AŻ PO DODATKI 
AKCENTUJĄCE  WYJĄTKOWY CHARAKTER 
ARANŻACJI.”

“WE CARE ABOUT DETAILS ON EVERY 
STAGE - FROM A DETAILED DESIGN, BY 
CONTROL OF PROGRESS AND QUALI-
TYOF FINISHES, UP TO FINAL ACCENTS 
WHICH GIVE THE UNIQUE CHARACTER 
OF THE PROJECT.”

nasze real izacje our real izat ions

41
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WNĘTRZE ŚWIATŁEM  
DEKOROWANE
Light decorated interior

43

Światło ważne jest w każdym wnętrzu. Za-
równo  to naturalne, które należy brać pod 
uwagę  podczas projektu, jak to sztuczne, 
które rozświetla  określone miejsca i funkcje. 

Efektowne dekoracje świetlne na specjalne 
okazje to sprawdzony sposób na ponadcza-
sowe wnętrza.

Light is important in every interior. We sho-
uld take the natural light in to account during 
the project and then we add light in to speci-
fic places and functions.

Effective light decorations for special purpo-
ses are a proven way to be timeless interiors.

43
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FUNKCJONALNE
OŚWIETLENIE

Functional lightning

Prawdziwy komfort użytkowania łazienek,  
sypialni, a przede wszystkim ciągów  komu-
nikacyjnych uzyskujemy dzięki odpowied-
niemu  doświetleniu w określonych  porach 
dnia. Zarówno subtelne  linie lub punkty, jak 
i efektowne oprawy  mogę dać nam naprze-
miennie wspaniałą  atmosferę lub wysoką 
ergonomię. Dla  uzyskania optymalnie wy-
godnych rozwiązań  warto również rozważyć 
inwestycję  w zdalny system inteligentnego 
zarządzania  domem lub centralny sterownik  
umiejscowiony w funkcjonalnym miejscu.

Real comfort of using bathrooms,  bedrooms 
and, above all, the  communication we obtain 
thanks to appropriate  illumination in certain  
parts of the day. Both, subtle  lines or points 
as well as eye-catching frames  can give us a  
wonderful  atmosphere or high ergonomics. 
For  obtaining optimally convenient solutions  
it is also worth to consider the investment  
into a remote intelligent home manage-
ment system or central controller  located in 
a functional place.



46 47

nasze real izacje our real izat ions

FUNKCJONALNOŚĆ 
W SŁUŻBIE MINIMALIZMU

Functionality at the service of minimalism
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Miejsce na plecak szkolny, dużą torebkę czy wygod-
ną zmianę obuwia.  Jest to także ulubione miejsce 
do  czytania lub słuchania muzyki dla  nastolat-
ków w naszym ulubionym  przełamaniu zabudowy 
w przestronnym holu.

Place for a school backpack, large purse or a com-
fortable shoe change.  It is also a favorite place to 
read or listen to music for  teenagers in open wide 
lobby which is our favorite.

„Minimalizm i życie zgodnie z zasadą „mniej widocz-
nych rzeczy”, nie sprawia, że musimy żyć w mono-
tonii i chłodnych bielach. Proponujemy ciekawe gry 
fakturami, frezami i kolorystyką zabudów w każdym 
stylu.”

„Minimalism and a way of living according to the 
principle of „less visible things” does not make us 
believe that monotony and cool whites is the only 
choice. We offer interesting games with textures, 
cutters and colors of furnitures in every style.”
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Łazienka
Bathroom

Efektowna, kompaktowa łazienka, 
czy przestronny pokój kąpielowy 
- które rozwiązanie będzie najlep-
szym wyborem dla Twojego wnę-
trza?

An impressive, compact bathroom 
or a spacious room bath - which 
solution will be the best choice for 
your interior?
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„Efekt relaksu rodem z rajskiej wyspy przy-
wodzą na myśl łazienki z fakturą drewna. 
Nasi klienci szukają w nich ukojenia i nowej 
energii.”

„Efekt relaksu rodem z rajskiej wyspy przy-
wodzą na myśl łazienki z faktura drewna. 
Nasi klienci szukają w nich ukojenia i nowej 
energii.”

61

Pokój kąpielowy
Bathing room
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Kierując się wyborem podłogi dla swojej rodziny 
zwróć uwagę na jej początkowe parametry, wyma-
gania w zakresie pielęgnacji oraz ogólną żywotność. 
W naszych realizacjach stosujemy podłogi renomo-
wanych  producentów sprawdzone na tysiącu reali-
zacji.  Rekomendujemy te wykończone ekologiczny-
mi  produktami, które nie powodują alergii.

Guided by the choice of flooring for your family  pay 
attention to its initial parameters, requirements  in 
terms of care and overall service life. In our pro-
jects we use reputable floors  producers proven 
on a thousand implementations.  We recommend 
those finished with ecological products that do not 
cause allergies.

Podłoga drewniana na lata
Wood florring for years
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JAK WYBRAĆ PODŁOGĘ 
DREWNIANĄ?

HOW TO CHOOSE WOOD FLORING?
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Podłogi drewniane 3 warstwowe 
Podłogi wielkogabarytowe, szerokie i długie, wykańczane i zdo-
bione  powierzchniowo. Wykonywane są jako 3 warstwowe deski, 
możliwe  do stosowania na ogrzewaniu podłogowym. Umożliwia  
to stabilizacja warstwy wierzchniej dwoma warstwami dolnymi.  
Wybierając taką podłogę będziesz cieszył się luksusowym wnę-
trzem  w najnowszym wzornictwie i naturalnym produktem pod  
stopami. Podłoga olejowana posiada charakterystyczne, chłod-
ne  zabarwienie i surowy charakter z wyczuwalnymi słojami. Pa-
miętaj  jednak, że należy je okresowo odnawiać zabezpieczając  
nową warstwą oleju. Wymagają wymiany po jej zużyciu. Podło-
gi  tej klasy podkreślą charakter nowoczesnych apartamentów  
w atrakcyjnych, modnych lokalizacjach oraz domów i pięknych  
willi podmiejskich zbudowanych z wykorzystaniem nowocze-
snych  technologii grzewczych.

 

Deska Lita
Decydując się na podłogę litą postaw na naturalne odcienie  
drewna oraz mniejsze rozmiary desek, takie jak parkiety. Ozdo-
bą takiejW podłogi będzie niewątpliwie efekt układania. Prosty  
wzór sprawi, że podłoga będzie nowoczesna i minimalistyczna,  
jednak wzór jodły tradycyjnej będzie klasycznym, mocnym ak-
centem.  Jodła francuska to już bardzo wyrafinowany wzór, na-
dający  lekkości i pałacowego charakteru. Oczywiście wraz z zu-
życiem  takiej podłogi możemy ja odnowić poprzez cyklinowanie.  
Większy rozmiar podłogi litej, zwłaszcza w nowo wybudowanych  
budynkach będzie trudny w utrzymaniu. Zmiany wilgotności  
spowodują szerokie szparki, a nawet pęknięcia. Wykluczamy też  
możliwość ogrzewania podłogowego. Zatem gdzie podłogi te  
sprawdzą się najlepiej? W klasycznych kamienicach i nowocze-
snych  loftach.

 

Parkiet i deska 2 warstwowe
Mamy jeszcze do wyboru produkt będący wisienką na torcie 
–  ekskluzywne podłogi dwuwarstwowe. Są to ponadczasowe 
podłogi  zarówno o rozmiarze efektownej, dość dużej klepki par-
kietowej,  aż po średniej wielkości deski. Możemy dzięki nim uzy-
skać  efekt zarówno podłogi litej, jak i efektownej, powiększonej 
o prostym  lub klasycznym wzorze eleganckiej jodły. Podłogi te 
posiadają  większą niż w przypadku podłogi 3 warstwowej gru-
bość na  powierzchni, co pozwala nam taką podłogę odświeżać 
poprzez  cyklinowanie po dłuższym użytkowaniu. Możemy rów-
nież zastosować  nowoczesne ogrzewanie grzejnikami podłogo-
wymi oraz  kanałowymi z zachowaniem nieco bardziej restrykcyj-
nych norm  niż dla podłogi 3 warstwowej. Polecamy tą podłogę 
klientom, którzy chcą uzyskać ponadczasowy efekt przy jedno-
czesnym innowacyjnym podejściu do wyboru nieruchomości 
i sposobów ogrzewania.

3-layer wooden floors  
Large-size, wide and long floors, finished and decorated  su-
perficially. They are made in a 3-layer version  for use with flo-
or heating. It  stabilizes the top layer with two lower layers.  By 
choosing such a floor, you will enjoy a luxurious interior  in the 
latest design and natural product under  feet. An oiled floor has 
a characteristic gray  color and roughness with distinct graining. 
Remember  however, they should be periodically renewed with  
a new layer of oil. They must be replaced when worn. This class 
floors will emphasize the character of modern apartments  in at-
tractive, trendy locations and beautiful suburban villas built with 
the use of modern  heating technologies.

Solid wood
When choosing a solid floor, choose natural shades  wood and 
smaller plank sizes such as parquet. Ornament  of such flooring 
will undoubtedly have a stacking effect. Straight  pattern will 
make the floor modern and minimalist,  however, the traditional 
fir pattern will be a classic, strong accent.  French Fir is already 
a very sophisticated pattern. It suite for  light and palace inte-
riors. Of course, along with wear  we can renew such a floor by 
sanding.  Larger size of solid floor, especially in new  buildings 
will be difficult to maintain. Changes in humidity  will cause wide 
cracks. We also exclude  possibility of underfloor heating. So 
where it is goog to use these kind of floors? We recomend them 
in classic tenement houses and modern lofts.

 

2-layer parquet and board
We also have a choice of a product that is the icing on the cake 
-  exclusive two-layer floors. They are timeless floors  both in the 
size of an effective, quite large parquet,  up to medium-sized bo-
ards. We can get thanks to them  the effect of both a solid floor 
and an effective floor, plus a straight one  or the classic pattern 
of an elegant fir. These floors include  thickness greater than in 
the case of a 3-layer floor  surface, which allows us to refresh 
such a floor through  scraping after prolonged use. We can also 
apply  modern heating with underfloor heaters and  ducts with 
slightly more restrictive standards  than for a 3-layer floor. We 
recommend this floor to clients,  who want to get a timeless 
effect and at the same time  innovative approach to property 
selection and ways  heating.
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W ostatnich latach miejsce, które w ciągu dnia zapewnia integra-
cję domowników zmienia się bardzo dynamicznie. Typowy salon 
z wygodną sofą oraz duży, nowoczesny ekran to nadal najczę-
ściej wybierana forma aranżacji strefy dziennej. Coraz częściej 
jednak nasi klienci rezygnują z telewizora. Sofy ustawiamy wtedy 
przodem do siebie z rozłożystą ławą na środku. Umożliwia to 
swobodne rozmowy. Kiedy w grę wchodzi wspólne oglądanie 
wybór pada częściej na film niż program telewizyjny. Do tego 
celu sprawdza się rozwijany ekran i rzutnik umieszczony pod 
sufitem lub w meblu. Jeśli sofy są modułowe możemy szybko 
zaaranżować domowe kino. Z tego powodu lejące, mocno za-
ciemniające zasłony wracają do łask.
Osobna jadalnia to nadal mocny trend, jednak równie często 
zamieniana jest ona na duży bar przy otwartej kuchni. Wynika 
to z naszego narodowego zamiłowania do gotowania, które go-
spodarzom pochłania sporą część przyjęcia. A nie od dziś wia-
domo, że najlepsze przyjęcia odbywają się w kuchni. Swobodne 
rozmowy na temat przyrządzanej potrawy, sposobu doprawia-
nia zabawiają gości.

In recent years, the place that ensures the integration of house-
hold members during the day has changed very dynamically. 
A typical living room with a comfortable sofa and a large, mo-
dern screen are still the most frequently chosen form of arran-
ging the day zone. Increasingly, however, our customers give 
up the TV. Then place the sofas facing each other with the wide 
bench in the middle. This allows them to talk freely. When it 
comes to watching together, the choice is more often a movie 
than a TV program. A pull-down screen and a projector placed 
under the ceiling or in a furniture are suitable for this purpose. 
If the sofas are modular, we can quickly arrange a home cine-
ma. For this reason, heavy, blackout curtains return to favor.
A separate dining room is still a strong trend, but it is also often 
replaced with a large bar with an open kitchen. This is due to 
our national passion for cooking, which the hosts absorb a large 
part of the party. And it has been known for a long time that 
the best parties take place in the kitchen. Casual conversations 
about the food being prepared and how to season it entertains 
the guests.

ROZMOWY
Talks

nasze real izacje our real izat ions
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Prawdziwy minimalizm nie wymusza zimnych  
materiałów. Na zdjęciu malowana na biało,  
efektowna podłoga drewniana. To sofa nada  
dopiero charakter i kolor lub zmieni go kiedy  
mieszkańcy zapragną odmiany. 

True minimalism does not force the cold  
materials. In the photo, painted white,  im-
pressive wooden floor. The sofa will make  
character and strong color or the investor 
will change it when the family will want a dif-
ferent view.

Domowa strefa relaksu, praktyki jogi lub wy-
godna  siłownia – to wybrane dotychczaso-
we  życzenia naszych klientów. Wiemy też jak  
zaplanować pomieszczenia pomocnicze jak  
pralnie, garderoby, spiżarnie czy chłodnie na  
wino i ulubione składniki potraw, żeby były  
zawsze pod ręką i świeże.

Home relaxation zone, yoga practice place or 
comfortable gym - these are selected wishes 
of our clients so far. We also know how to 
plan auxiliary rooms like laundries, wardro-
bes, pantries and cold stores for wine and 
favorite food ingredients, so that they are al-
ways at hand and fresh

POMIESZCZENIA DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH

Special task rooms



82 83

PRACA I NAUKA W DOMU
Learn & Work at home

Wyjątkowe miejsce, które będzie wygodne 
do  pracy lub nauki, ale też pozwoli cieszyć 
się czasem  odpoczynku i relaksu. Pomaga-
my naszym  klientom znaleźć złoty środek 
i wygospodarować odpowiednią przestrzeń.

A unique place that will be convenient to 
work or study, but also allow you to enjoy 
your rest and relaxation time. We help our 
clients to find a comfortable solution and lo-
cate it in adequate space.
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IDEALNE WEJŚCIE
Perfect entrance



Kompleksowy 
wykonawca wnętrz

Complete interior design and construction
PROJEKT
DESIGN

PROJEKT
DESIGN

GWARANCJA
WARRANTY
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WARRANTY

REALIZACJA
IMPLEMENTATION

REALIZACJA
IMPLEMENTATION
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