
WYPOSAŻENIE   DOMEK PARTEROWY 

wersja1. 

Wersja 2. 

 



Rodzaj  Wymiary sztuki 

1.  aneks kuchenny    

1.1 szafka stojąca, 1 półka wewnętrzna + 1 

szuflada (pełen wysuw) + 1 szuflada 

wewnętrzna z wkładem na sztućce, kolor 

popiel,  front lakier matowy typu ramiak 

prosty, pozostałe elementy okleina PCV min. 

1mm, nóżki regulowane 

 

35cmx80cm (możliwa zmiana 

+/- 10 % ) grubość frontu min. 

18mm 

1 

1.2 szafka stojąca zlewowa, kolor popiel, front 

lakier matowy typu ramiak prosty, pozostałe 

elementy okleina PCV min. 1mm, nóżki 

regulowane 

 

50cmx80cm (możliwa zmiana 

+/- 10 % ) grubość frontu min. 

18mm 

1 

1.3 szafka - zabudowa chłodziarki 

podblatowej, kolor popiel, front lakier 

matowy typu ramiak, pozostałe elementy 

okleina PCV min. 1mm, nóżki regulowane 

 

60cmx80cm grubość frontu 

min. 18mm 

1 

1.4 cokół kuchenny, kolor popiel,  

(dopasowany do szafek) 

 dł. 160 cm x wys. (zależna od 

wys. frontu i blatu) 

1 

1.5 szafka kuchenna wisząca pozioma, 

otwierana do góry (system cichego 

domykania), kolor popiel, front lakier matowy 

typu ramiak, pozostałe elementy okleina PCV 

min. 1mm, montaż na ścianie karton-gips 

 

50cm szer. x30cm gł. x36cm 

wys., grubość frontu min. 

18mm 

2 



1.6 uchwyt metalowy, czarny mat 

 

 

12,8cm 5 

1.7 blat kuchenny standard, kolor antracyt, 

laminat 

 

160cm dł. x 60cm gł. (możliwa 

zmiana +/-10%) 

1 

1.8 zlew kuchenny 1miska i suszarka-ociekacz, 

stal nierdzewna, z otworem na baterię 

 

58cm szer. x 50cm( do szafki 

zlewowej 50 cm szer.) 

1 

1.9 bateria zlewozmywakowa chrom, montaż 

w zlewie 

 

19cm wys. 1 

2.pokój dzienny    

2.1 sofa rozkładana, kolor szary-tkanina, bez 

podłokietników na nóżkach drewnianych, z 

pojemnikiem na pościel 

 

210cm dł. x 60cm gł. (możliwa 

zmiana wymiarów +/- 10%) 

 

1 



2.2 stół prostokątny, kolor nóg biały + blat lita 

sosna 

 

118cm dl. x 74cm szer. x 73cm 

wys. 

1 

2.3 krzesła, kolor biały, nogi metalowe białe, 

siedzisko kubełkowe, tworzywo 

 

52 cm szer. x 87cm wys. x 

50cm gł. 

4 

2.4 stolik pomocniczy – taca, okrągły, kolor 

niebieski 

 

45cm śr. x 53cm wys. 1 

2.5 karnisz, kolor biały pojedynczy, metalowy, 

rozsuwany, montaż do ściany 

 120-210cm dł. 2 

3.sypialnia nr 1    

3.1 łóżko podwójne, z litego drewna, system 

montażu na kątowniku blachowym, 

niewidoczny system montażu, kolor antique 

(zbliżony do sosny)inny niż na zdjęciu 

 

160cm szer. x 200cm dł. 1 

3.2 stelaż drewniany   80cm szer. x 200cm dł. 2 

3.3 materac sprężynowy (nie kokos) wraz z 

pokrowcem zapinanym na zamek 

 160cm szer. x 200cm dł. 1 



3.4 szafa, kolor biały lub szary, 2 skrzydła 

otwierane, 

1. część: 5 wieszaków na drążku + 1 półka  

2.część: półki 6 szt. 

okleina PCV min. 1mm 

Montaż do ściany 

 

 

60cm gł. x 90cm szer. x 200cm 

wys.  

gr. płyty min. 18mm 

1 

3.5 uchwyt skórzany do drzwi szafy 

 

6,0cm wys. x 2,5cm szer. x 

1,9cm gł. 

1 kpl 

3.6 karnisz, kolor biały pojedynczy, metalowy, 

rozsuwany, montaż do ściany 

 120-210cm dł. 1 

4.sypialnia nr2    

*4.1 łóżko pojedyncze ,z litego drewna, 

system montażu na kątowniku blachowym, 

niewidoczny system montażu, kolor antique 

(zbliżony do sosny)inny niż na zdjęciu 

*dotyczy wersji 1.  

80cm szer. x 200cm dł. 2 

4.2 stelaż drewniany  80cm szer. x 200cm dł. 2 

4.3 materac sprężynowy (nie kokos) wraz z 

pokrowcem zapinanym na zamek 

 80cm szer. x 200cm dł. 2 

*4.4.łóżko piętrowe ,z litego drewna, system 

montażu na kątowniku blachowym, 

niewidoczny system montażu, sosnowe 

 

*dotyczy wersji 2. 

 

szerokość wewn.90 cm 

długość wewn.200 cm 

szerokość zewn.98cm 

długość zewn.208 cm  

wys. 146 cm 

prześwit pomiędzy łóżkami 75 

cm 

grubość nogi łóżka 4x5 cm   

1 



4.5 szafa, kolor biały lub szary, 2 skrzydła 

przesuwne 

1. część: 5 wieszaków na drążku + 1 półka, 

2. część: półki 6 szt. 

okleina PCV min. 1mm 

Montaż do ściany 

 
 

60cm gł. x 120cm szer. x 

200cm wys. 

gr. płyty min. 18mm 

 

1 

4.6 uchwyt skórzany do drzwi szafy 

 

6,0cm wys. x 2,5cm szer. x 

1,9cm gł. 

1 kpl. 

4.7 karnisz, kolor biały pojedynczy, metalowy, 

rozsuwany, montaż do ściany 

 120-210cm dł. 1 

4.8 szafka nocna, kolor biały lakier matowy, 1 

szuflada+1 półka 

 

45cm szer. x 40cm gł. x 53 cm 

wys. 

1 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  WYPOSAŻENIE   DOMEK  PIĘTROWY 

parter 

piętro 

 



  wymiary sztuki 

1. aneks kuchenny    

1.1 szafka stojąca, 1 półka wewnętrzna 

+ 1 szuflada (pełen wysuw) + 1 szuflada 

wewnętrzna z wkładem na sztućce, 

kolor popiel,  front lakier matowy typu 

ramiak prosty, pozostałe elementy 

okleina PCV min. 1mm, nóżki 

regulowane 

 60cmx80cm (możliwa 

zmiana +/- 10%) 

grubość frontu min. 

18mm 

1 

1.2 szafka stojąca, 2 półki wewnętrzne, 

kolor popiel,  front  lakier matowy typu 

ramiak prosty, pozostałe elementy 

okleina PCV min. 1mm, nóżki 

regulowane 

 50cmx80cm grubość 

frontu min. 18mm 

1 

1.3 szafka stojąca zlewowa, kolor 

popiel, front lakier matowy typu ramiak 

prosty, pozostałe elementy okleina PCV 

min. 1mm, nóżki regulowane 

 60cmx80cm grubość 

frontu min. 18mm 

1 

1.4 uchwyt metalowy, czarny mat  12,8cm 3 

1.5  blat kuchenny standard, kolor 

antracyt, laminat 

 300cm dł. (minus 

długość chłodziarki) x 

60cm gł.  (możliwa 

zmiana +/-10%) 

1 

1.6 cokół kuchenny, kolor popiel,  

(dopasowany do szafek) 

 dł. 300 cm x wys. 

(zależna od wys. 

frontu i blatu) 

1 



1.7 zlew kuchenny 1 miska i suszarka-

ociekacz, stal nierdzewna, z otworem 

na baterię 

 58cm szer. x50cm( do 

szafki zlewowej 60 cm 

szer.) 

1 

1.8 bateria zlewozmywakowa chrom, 

montaż w zlewie 

 19 cm wys. 1 

1.9 karnisz, kolor biały pojedynczy, 

metalowy, rozsuwany, montaż do 

ściany 

 120-210cm dł. 1 

2. pokój dzienny    

2.1 sofa rozkładana, z materacem 

piankowym, z pokryciem szary/beż, z 

pojemnikiem na pościel 

 

210cm dł. x 97cm gł. x 

90 cm wys. 

1 

2.2 stół prostokątny, kolor nóg biały + 

blat lita sosna 

 118cm dl. x 74cm 

szer. x 73cm wys. 

1 

2.3 krzesła , kolor biały, nogi metalowe 

białe, siedzisko kubełkowe, tworzywo 

 52 cm szer. x87cm 

wys. x 50cm gł. 

4 

2.4 stolik pomocniczy-taca ,kolor 

zielony, okrągły 

 45cm śr. x 53cm wys. 1 



2.5 karnisz, kolor biały pojedynczy, 

metalowy, rozsuwany, montaż do 

ściany 

 120-210cm 2 

2.6 szafa, kolor biały lub szary, 2 

skrzydła otwierane, 

1. część: 10 wieszaków na drążku + 1 

półka, 

2.część: półki 6 szt. 

okleina PCV min. 1mm 

Montaż do ściany 

 120cm szer. x 60cm 

gł. x 200cm wys. 

gr. płyty min. 18mm 

 

1 

2.7 uchwyt skórzany do drzwi szafy  6,0cm wys. x 2,5cm 

szer. x 1,9cm gł. 

1 

2.8 szafka wolnostojąca, lakier matowy, 

kolor biały, 2 fronty, 1 półka ,typu Ivar 

Ikea 

montaż do ściany 

 89cm szer. x 30cm gł. 

x 124cm wys. 

1 

2.9 wieszak stojący biały, metalowe 

nóżki, 

 

wys. 169cm 1 

3. sypialnia nr1 piętro    

3.1 łóżko podwójne ,z litego drewna, 

system montażu na kątowniku 

blachowym, niewidoczny system 

montażu, kolor antique (zbliżony do 

sosny) inny niż na zdjęciu 

 140cmx200cm 1 

3.2 stelaż drewniany  140cmx200cm 1 

3.3 materac sprężynowy (nie kokos)  140cmx200cm 1 



wraz z pokrowcem zapinanym na 

zamek 

3.4 komoda, 3 szuflady, 3 pary drzwi, 3 

półki (po 1 na moduł), lakier biały mat 

 140cm dł. x 80cm wys. 

x 40cm gł. (możliwa 

zmiana +/-10%) 

1 

3.5 karnisz, kolor biały pojedynczy, 

metalowy, rozsuwany, montaż do 

ściany 

 120-210cm dł. 1 

4. sypialnia nr 2 piętro    

4.1 łóżko pojedyncze, z litego drewna, 

system montażu na kątowniku 

blachowym, niewidoczny system 

montażu, kolor antique (zbliżony do 

sosny)inny niż na zdjęciu 

 80cmx 200cm 2 

4.2 stelaż drewniany  80cmx 200cm 2 

4.3 materac sprężynowy (nie kokos) 

wraz z pokrowcem zapinanym na 

zamek 

 80cmx 200cm 2 

4.4 szafka nocna, kolor biały lakier 

matowy, 1 szuflada+1 półka 

 45cm szer. x 40cm gł. 

x 53 cm wys. 

2 

4.5 karnisz, kolor biały pojedynczy, 

metalowy, rozsuwany, montaż do 

ściany 

 120-210cm 1 

 

 


