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CZY WIESZ...
... jakie elementy podtynkowe wybrać
do łazienki by były niezawodne?
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PROJEKTOWO-WYKOŃCZENIOWY

PO PROSTU: WCHODZISZ I MIESZKASZ

... jak odpowiednio dobrać 
oświetlenie do mieszkania?

... która podłoga najlepiej nadaje
się na ogrzewanie podłogowe?

NIE MUSISZ ZNAĆ ODPOWIEDZI NA
ŻADNE Z TYCH PYTAŃ.
ZAJMIEMY SIĘ TYM ZA CIEBIE!

https://saniwell.pl/standardy-wykonczen/wchodzisz-i-mieszkasz/


DLACZEGO MY?
WCHODZISZ I MIESZKASZ

Realizowane przez SaniWell mieszkania, domy 
i apartamenty są zaprojektowanie pod indywidualne
potrzeby, całkowicie wykończone, w pełni
urządzone, wyposażone i umeblowane. 

Oznacza to, że w oddawanych przez nas wnętrzach
możesz od razu zamieszkać, nie musząc robić nic.

NADZÓR NAD PRACAMI

Czuwamy nad realizacją na każdym etapie pracy- 
od wykonania projektu wnętrza, przez prace
remontowo-wykończeniowe, zakup i montaż mebli 
i produktów wyposażenia, aż po ostateczne szlify
wykończeniowe. 

DOŚWIADCZENIE

Działamy od 2006 roku i podczas długiej obecności
na rynku mięliśmy okazję przetestować różne
produkty i rozwiązania. Posiadamy duże
doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych
projektów wykończenia wnętrz. Dzięki temu nasi
klienci korzystają z najlepszej, spersonalizowanej
usługi na rynku projektowania i urządzania wnętrz. 

GWARANCJA BUDŻETU

Szanujemy Twoje pieniądze, dlatego na początku
współpracy ustalamy budżet, którego pilnujemy
przez cały okres prac. Nie zaskoczą Cię żadne
dodatkowe opłaty- nasza w tym głowa, by całość
projektu dopiąć w wyznaczonym budżecie. 
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PROJEKT WNĘTRZA 
I PEŁNA WYCENA
WYKOŃCZENIA

ETAPY WSPÓŁPRACY

PRACE INSTALACYJNO-
WYKOŃCZENIOWE

ZAKUP I MONTAŻ
WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK,

PODŁOGI I DRZWI

MEBLE NA WYMIAR 
ORAZ POZOSTAŁE PRODUKTY

WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

PRZEKAZANIE MIESZKANIA.
GWARANCJA NA OKRES  

24 MIESIĘCY



Nasza kompleksowość działania i know-how powodują, że oferowana
usługa jest wyjątkowa. Zawsze, we współpracy z klientem, przygotowujemy
projekt wnętrza, a raz przyjęty budżet pozostaje niezmienny.

Standard „wchodzisz i mieszkasz” to najbardziej kompletna usługa na
rynku wykończenia wnętrz. Oznacza to, że klienci nie są angażowani 
w nadzór i organizację żadnych prac, a w efekcie naszych działań
otrzymują mieszkanie zaprojektowane, w pełni urządzone i wyposażone
- gotowe do zamieszkania.

WIĘCEJ O NAS



ZAUFAJ NAM,
URZĄDZIMY CIĘ STYLOWO!

 
SaniWell to firma projektowo-wykonawcza skupiająca najlepszych specjalistów

z branży architektoniczno-budowlanej.
Zaprojektujemy, wykończymy, wyposażymy i umeblujemy Twój dom, apartament i mieszkanie

– bez problemów, na czas i założonym budżecie.
 

Realizowane przez SaniWell wnętrza są gotowe do zamieszkania.
Po prostu – wchodzisz i mieszkasz!

 
Oddaj swoje 4 kąty w profesjonalne ręce i ciesz się wymarzonym efektem.

Poznaj SaniWell od wnętrza.
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