


Dziękujemy za zakup projektu gotowego pokoju dziecięcego Smyki Design 
Opis projektu 
Projekt MALINOWY OGRÓD SD00.1a obejmuje aranżację pokoju dziecięcego 
przeznaczonego dla dziewczynki w wieku szkolnym. 

Cechy projektu 
 Projekt pokoju w delikatnej kolorystyce z motywem roślinnym powstał 

z myślą o dziewczynce rozpoczynającej swoją szkolną drogę. 
 Funkcjonalność pokoju dopasowuje się do potrzeb małej uczennicy – 

wygodne biurko umieszczono pod oknem, a wokół niego zostało dużo 
miejsca do przechowywania. Jednocześnie we wnętrzu znajduje się 
przestrzeń do spania, relaksu i zabawy. 

Styl 
 Pokój utrzymany jest w stylu skandynawskim z romantyczną nutą. Cechuje 

go połączenie prostych mebli z etnicznymi elementami z naturalnych 
materiałów oraz vintage. 

Dobór mebli i oświetlenia 
 Drewniane meble tworzą przyjazny, naturalny klimat. Wiklinowe dodatki 

i lekkie tkaniny podkreślają ich charakter. 
 Oświetlenie pełni rolę zarówno dekoracyjną, jak i funkcjonalną. Dobrane 

zostało tak aby podkreślić klimat pokoju. 

Wyjątkowość projektu 
 Pokój jest ujmujący w swojej prostocie, a dzięki dodatkom zyskuje unikalny 

klimat. 

Zalety 
 W projekcie aranżacji główny akcent położono na funkcjonalność wnętrza, 

które ma spełniać wszystkie potrzeby dziewczynki w wieku szkolnym. 
Przestrzeń nie przytłacza ferią barw i dodatków, a wnętrze ma delikatną, 
stonowaną kolorystykę. Dzięki temu staje się oazą dla małej dziewczynki 
po męczącym szkolnym dniu pełnym bodźców. 

Co otrzymujesz w ramach projektu gotowego? 
 4 wizualizacje wnętrza. 
 Rzut funkcjonalny w 3D. 
 Rysunki techniczne prezentujące rzut funkcjonalny, rzut z uwzględnieniem 

gniazd elektrycznych, włączników światła, punktów oświetleniowych i widoki 
wszystkich ścian wraz z wymiarami. 

 Pełną listę zakupów (wykorzystanych materiałów i mebli) przygotowaną 
w dwóch wersjach cenowych: STANDARD i PREMIUM. 

 Dostęp do aplikacji 2D umożliwiającej przeprojektowanie pokoju zgodnie 
z rzeczywistymi wymiarami pomieszczenia oraz układem okien i drzwi. 

O czym musisz pamiętać, realizując zakupiony projekt? 
 Zwróć uwagę, dla jakich wymiarów pokoju została przygotowana dana 

aranżacja. Wymiary Twojego pokoju mogą się nieco różnić – wtedy skorzystaj 
z aplikacji do meblowania 2D, aby mieć pewność, że wybrane w projekcie 
meble zmieszczą się w Twoim pomieszczeniu. 

 W projekcie (na rysunkach i wizualizacjach) uwzględniono produktu w wersji 
cenowej STANDARD. Jeżeli jest inaczej, zostało to zaznaczone w projekcie. 

 Meble użyte w projekcie zostały ustawione w sposób zgodny z zasadami 
ergonomii, z zachowaniem bezpieczeństwa najmłodszych. Zmiana ich 
położenia może spowodować naruszenie tych zasad. 

Prawa autorskie 
Projekt gotowy pokoju dziecięcego jest własnością TIME SA. Kupując go, 
otrzymujesz jednorazową licencją na jego wykorzystanie do własnego użytku. 
Zabronione jest rozpowszechnianie projektu i używanie go do celów komercyjnych. 

Zapraszamy do kontaktu! 
Jeżeli masz pytania, potrzebujesz pomocy lub chcesz dokupić opcję dostosowania 
zakupionego prze Ciebie projektu zachęcamy do kontaktu mailowego: 
smyki@grupazpr.pl lub telefonicznego: 22 590 51 58. 
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Nr Produkt Zdjęcie
Producent / 

Dystrybutor
Model Kolor Ilość j.m.

Cena 

jednostkowa 

(brutto)

Wartość Link do producenta Tu kupisz

734,36 zł

1 FARBA KOLOR Dekoral
Dekoral Acrylic W, bajkowy 

róż, puszka 2,5 l
różowy 1 puszka 47,96 zł 47,96 zł

https://www.dekoral.pl/kolory/ko

lekcje-kolorystyczne/browse-all-

colors/bajkowy-roz

https://www.leroymerlin.pl/farby

/farby-do-scian-i-sufitow/farby-

scienne-kolorowe/farba-

wewnetrzna-akrylit-w-2-5-l-

bajkowy-roz-

dekoral,p453213,l758.html

2 FARBA BIAŁA Dekoral

Dekoral EKO BIAŁA 

Akrylowa ŚNIEŻNOBIAŁA 5 l 

(na sufit i ściany)

biała 1 pojemnik 42,90 zł 42,90 zł

https://www.dekoral.pl/produkty

/biale-emulsje-do-

wnetrz/emulsja-akrylowa

https://www.leroymerlin.pl/farby

/farby-do-scian-i-sufitow/farby-

scienne-biale/farba-

wewnetrzna-snieznobiala-5-l-

dekoral,p79607,l742.html

3 TAPETA Photowall
Photowall The Raspberry 

Garden Bright
wzór 6,5 m

2 99,00 zł 643,50 zł
https://www.photowall.pl/the-

rasberry-garden-bright-tapety

https://www.photowall.pl/the-

rasberry-garden-bright-tapety

4 764,00 zł

4 ŁÓŻKO Luletto
Luletto Slatine, wymiary 80 x 

200 cm

dąb, lakier 

bezbarwny
1 szt. 960,00 zł 960,00 zł

https://luletto.pl/pl/p/Lozko-

Slatine/90

https://luletto.pl/pl/p/Lozko-

Slatine/90

5 MATERAC Ikea

Ikea MOSHULT, Materac 

piankowy, twardy, biały, 

wymiary 80 x 200 cm

biały 1 szt. 179,00 zł 179,00 zł
https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/10272335/ 

https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/10272335/ 

6 BIURKO Jysk
Jysk Kalby, wymiary 60 x 120 

x 75 cm
dąb 1 szt. 899,00 zł 899,00 zł

https://jysk.pl/biuro/biurka-stol-

komput/biurko-kalby-1-szufl-j-

dab

https://jysk.pl/biuro/biurka-stol-

komput/biurko-kalby-1-szufl-j-

dab

7 SZAFA Meble Pumo
Meble Pumo Richmond, 

wymiary 88 x 57 x 185 cm
biały 1 szt. 1 169,00 zł 1 169,00 zł

https://www.meblepumo.pl/pro

duct-pol-1299-Biala-

romantyczna-szafa-2-drzwiowa-

RICHMOND.html

https://www.meblepumo.pl/pro

duct-pol-1299-Biala-

romantyczna-szafa-2-drzwiowa-

RICHMOND.html

8 SZAFKA ŚCIENNA Ikea
Ikea Eket, wymiary 35 x35 x 

35 cm
żółty 3 szt. 70,00 zł 210,00 zł

https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/50373709/

https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/50373709/

MEBLE
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https://www.meblepumo.pl/product-pol-1299-Biala-romantyczna-szafa-2-drzwiowa-RICHMOND.html
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https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50373709/
https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50373709/
https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50373709/
https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50373709/
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9 SZAFKA ŚCIENNA Ikea
Ikea Eket, wymiary 35 x 35 x 

35 cm
biały 4 szt. 100,00 zł 400,00 zł

https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/80332114/

https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/80332114/

10 PÓŁKA Ikea

Ikea Lisabo, półka ścienna 

kombinacja, wymiary 118 x 

30 x 30 cm

jesion 1 szt. 398,00 zł 398,00 zł
https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/S09291245/

https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/S09291245/

11 KRZESŁO Zuvier
Zuiver Back to School, 

wysokość siedziska 46 cm
biały 1 szt. 549,00 zł 549,00 zł

https://www.zuiver.com/collecti

on/back-to-school/

https://czerwonamaszyna.pl/krz

eslo-zuiver-back-to-school-

biale

449,89 zł

12 KINKIET Italux Italux Paola WB88779-WH biały 1 szt. 141,00 zł 141,00 zł

https://sklep.italux.pl/pl/oswietle

nie-italux/66335-paola-

5900644437833.html?search_

query=paola&results=12

https://sklep.italux.pl/pl/oswietle

nie-italux/66335-paola-

5900644437833.html?search_

query=paola&results=12

13 ZWIS Eglo Eglo Amsfield 49771 wiklina 1 szt. 248,90 zł 248,90 zł

https://www.eglo.com/poland/P

rodukty/Podstawowe-

kolekcje/Oswietlenie-

wnetrz/AMSFIELD/49771 

https://www.liderlamp.pl/eglo-

49771-lampa-wiszaca-amsfield-

1xe27-60w/

14 LAMPKA STOŁOWA Ikea Ikea Forsa biały 1 szt. 59,99 zł 59,99 zł
https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/30439117/ 

https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/30439117/ 

1 371,24 zł

15 DYWAN LaForma
La Forma Samy II naturalno-

jasnoszary 100 cm
juta 1 szt. 189,00 zł 189,00 zł

https://laforma.com.au/dip-

aa0497fn46.html

https://www.sfmeble.pl/akcesoria

/akcesoria-do-

salonu/dywany/dywany-

okragle/dywan-samy-ii-

naturalnojasnoszary-100-cm

16 ROLETA Dekoria.pl

Dekoria, roleta rzymska 

Capri, tkanina Romantica 

(128-03), na wymiar (cena 

dla wymiaru 160x170 cm)

różowy 1 szt. 334,90 zł 334,90 zł

https://www.dekoria.pl/roleta-

rzymska-

capri,p15080,2103,16105.html 

https://www.dekoria.pl/roleta-

rzymska-

capri,p15080,2103,16105.html 

OŚWIETLENIE

DODATKI

17

https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/80332114/
https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/80332114/
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https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/S09291245/
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https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/30439117/
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17 WALIZKA Wilkiniarnia.pl
Walizka 50x35(40)x23cm 

wiklinowa, kufer /70007/ 
wiklina 1 szt. 111,00 zł 111,00 zł

https://www.wikliniarnia.pl/pl/p/

Walizka-50x3540x23cm-

wiklinowa%2C-kufer-

70007/257

https://www.wikliniarnia.pl/pl/p/

Walizka-50x3540x23cm-

wiklinowa%2C-kufer-

70007/257

18 WALIZKA Wiklinowy dom
Wiklinowy dom by Gaga, 

35x25x16cm
wiklina 1 szt. 86,00 zł 86,00 zł

https://wiklinowydom.pl/pl/p/Wa

lizka-wiklinowa-35-cm/39 

https://wiklinowydom.pl/pl/p/Wa

lizka-wiklinowa-35-cm/39 

19 KOSZ Lectus24 Adelia kosz, 34x39cm wiklina 1 szt. 65,99 zł 65,99 zł

https://lectus24.pl/koszyki-

plecione/14889-okragly-kosz-

wiklinowy-adelina-sredni.html

https://lectus24.pl/koszyki-

plecione/14889-okragly-kosz-

wiklinowy-adelina-sredni.html

20 LUSTRO Atmosphera
Atmosphera, Lustro w 

oprawie ratanowej śr.50cm
wiklina 1 szt. 109,99 zł 109,99 zł

https://emako.pl/product-pol-

36925-Lustro-w-ramie-okragle-

wiszace-z-naturalnego-rattanu-

w-ksztalcie-slonca-marki-

Atmosphera.html

https://emako.pl/product-pol-

36925-Lustro-w-ramie-okragle-

wiszace-z-naturalnego-rattanu-

w-ksztalcie-slonca-marki-

Atmosphera.html

21 WIESZAK
Littlr Form 

Studio

Little Form Studio Ringlet, 

montaż ścienny, śr.3,5cm
żółty 2 szt. 18,00 zł 36,00 zł

https://littleformstudio.com/kate

goria-produktu/galki/

https://littleformstudio.com/kate

goria-produktu/galki/

22 CHORĄGIEWKA
Cozydots kolorowa girlanda 

300cm

wielokoloro

wy
1 szt. 89,00 zł 89,00 zł

https://www.cozydots.com/pl/pr

odukt/kolorowa-girlanda-

muslinowa-300cm-girlanda-

cozy-autumn/

https://www.cozydots.com/pl/pr

odukt/kolorowa-girlanda-

muslinowa-300cm-girlanda-

cozy-autumn/

23 OBRAZEK Desenio
MIKADO PLAKAT, rozmiar: 

30 x 40 cm

wielokoloro

wy
1 szt. 59,00 zł 59,00 zł

https://desenio.pl/pl/mikado-

plakat

https://desenio.pl/pl/mikado-

plakat

24 OBRAZEK Desenio

GRAPHIC BODY NO2 

PLAKAT, rozmiar: 30 x 40 

cm

wielokoloro

wy
1 szt. 59,00 zł 59,00 zł

https://desenio.pl/pl/graphic-

body-no2-plakat

https://desenio.pl/pl/graphic-

body-no2-plakat

25 OBRAZEK Desenio
MOON AND SUN PLAKAT, 

rozmiar: 30 x 40 cm

wielokoloro

wy
1 szt. 69,00 zł 69,00 zł

https://desenio.pl/pl/moon-and-

sun-plakat

https://desenio.pl/pl/moon-and-

sun-plakat
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https://www.wikliniarnia.pl/pl/p/Walizka-50x3540x23cm-wiklinowa%2C-kufer-70007/257
https://www.wikliniarnia.pl/pl/p/Walizka-50x3540x23cm-wiklinowa%2C-kufer-70007/257
https://www.wikliniarnia.pl/pl/p/Walizka-50x3540x23cm-wiklinowa%2C-kufer-70007/257
https://www.wikliniarnia.pl/pl/p/Walizka-50x3540x23cm-wiklinowa%2C-kufer-70007/257
https://www.wikliniarnia.pl/pl/p/Walizka-50x3540x23cm-wiklinowa%2C-kufer-70007/257
https://www.wikliniarnia.pl/pl/p/Walizka-50x3540x23cm-wiklinowa%2C-kufer-70007/257
https://www.wikliniarnia.pl/pl/p/Walizka-50x3540x23cm-wiklinowa%2C-kufer-70007/257
https://www.wikliniarnia.pl/pl/p/Walizka-50x3540x23cm-wiklinowa%2C-kufer-70007/257
https://wiklinowydom.pl/pl/p/Walizka-wiklinowa-35-cm/39
https://wiklinowydom.pl/pl/p/Walizka-wiklinowa-35-cm/39
https://wiklinowydom.pl/pl/p/Walizka-wiklinowa-35-cm/39
https://wiklinowydom.pl/pl/p/Walizka-wiklinowa-35-cm/39
https://lectus24.pl/koszyki-plecione/14889-okragly-kosz-wiklinowy-adelina-sredni.html
https://lectus24.pl/koszyki-plecione/14889-okragly-kosz-wiklinowy-adelina-sredni.html
https://lectus24.pl/koszyki-plecione/14889-okragly-kosz-wiklinowy-adelina-sredni.html
https://lectus24.pl/koszyki-plecione/14889-okragly-kosz-wiklinowy-adelina-sredni.html
https://lectus24.pl/koszyki-plecione/14889-okragly-kosz-wiklinowy-adelina-sredni.html
https://lectus24.pl/koszyki-plecione/14889-okragly-kosz-wiklinowy-adelina-sredni.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://littleformstudio.com/kategoria-produktu/galki/
https://littleformstudio.com/kategoria-produktu/galki/
https://littleformstudio.com/kategoria-produktu/galki/
https://littleformstudio.com/kategoria-produktu/galki/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://desenio.pl/pl/mikado-plakat
https://desenio.pl/pl/mikado-plakat
https://desenio.pl/pl/mikado-plakat
https://desenio.pl/pl/mikado-plakat
https://desenio.pl/pl/graphic-body-no2-plakat
https://desenio.pl/pl/graphic-body-no2-plakat
https://desenio.pl/pl/graphic-body-no2-plakat
https://desenio.pl/pl/graphic-body-no2-plakat
https://desenio.pl/pl/moon-and-sun-plakat
https://desenio.pl/pl/moon-and-sun-plakat
https://desenio.pl/pl/moon-and-sun-plakat
https://desenio.pl/pl/moon-and-sun-plakat


Nr Produkt Zdjęcie
Producent / 

Dystrybutor
Model Kolor Ilość j.m.

Cena 

jednostkowa 

(brutto)

Wartość Link do producenta Tu kupisz

MALINOWY OGRÓD SD00.1a

Lista materiałów - wersja STANDARD

Numery produktów odpowiadają numeracji na rysunkach

ELEMENTY STAŁE

26 LISTWA ŚCIENNA Mardom Decor
Listwa ścienna Mardom 

Decor MDD413
biały 11 m 14,76 zł 162,36 zł

https://www.mardomdecor.com

.pl/listwa-scienna-ramowa-

mdd413-p-580.html

https://www.mardomdecor.com

.pl/listwa-scienna-ramowa-

mdd413-p-580.html

2 857,34 zł

27 PODŁOGA Quick Step
Quick Step, Laminat 

Impressive, Dąb spokojny 

naturalny, IM1855

dąb 10,5 m
2 119,95 zł 1 259,48 zł

https://www.quick-step.com.pl/pl-

pl/laminat/impressive/IM1855_d

ab-spokojny-naturalny

https://www.quick-step.com.pl/pl-

pl/laminat/impressive/IM1855_d

ab-spokojny-naturalny

28
LISTWA 

PRZYPODŁOGOWA
Foge Listwa mdf 200 x 10 x 1,6 cm biały 7 szt. 36,98 zł 258,86 zł http://foge.pl/

https://www.castorama.pl/listw

a-przypodlogowa-mdf-foge-

bialy-polysk-200-x-10-x-1-6-cm-

id-1031834.html

29
DRZWI

Z OŚCIEŻNICĄ
Pol-Skone

Pol-Skone, Skrzydło Cambio 

00 szer. 80 cm, ościeżnica 

regulowana Din duo

biały 1 szt. 1 300,00 zł 1 300,00 zł

https://www.pol-

skone.pl/produkty/drzwi-

wewnetrzne/cambio

https://www.pol-skone.pl/gdzie-

kupic

30 KLAMKA
Klamka drzwiowa IMAGE EF 

Inox

stal 

nierdzewna
1 szt. 39,00 zł 39,00 zł

https://www.leroymerlin.pl/drzwi-

klamki-i-schody/klamki-i-galki-

drzwiowe-wewnetrzne/klamki-

wewnetrzne-na-rozecie/klamka-

drzwiowa-image-

ef,p118019,l1648.html

https://www.leroymerlin.pl/drzwi-

klamki-i-schody/klamki-i-galki-

drzwiowe-wewnetrzne/klamki-

wewnetrzne-na-rozecie/klamka-

drzwiowa-image-

ef,p118019,l1648.html 

7 319,49 zł

10 176,83 złRazem wersja STANDARD (z drzwiami i podłogą)

PODŁOGA, DRZWI

Razem wersja STANDARD

Lista materiałów zawiera ceny i oferty z przykładowych sklepów - stan 03.2020 r.

Ceny nie zawierają kosztów transportu. Ilości materiałów wyliczono bez uwzględnienia zapasów
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https://www.mardomdecor.com.pl/listwa-scienna-ramowa-mdd413-p-580.html
https://www.mardomdecor.com.pl/listwa-scienna-ramowa-mdd413-p-580.html
https://www.mardomdecor.com.pl/listwa-scienna-ramowa-mdd413-p-580.html
https://www.mardomdecor.com.pl/listwa-scienna-ramowa-mdd413-p-580.html
https://www.mardomdecor.com.pl/listwa-scienna-ramowa-mdd413-p-580.html
https://www.mardomdecor.com.pl/listwa-scienna-ramowa-mdd413-p-580.html
https://www.quick-step.com.pl/pl-pl/laminat/impressive/IM1855_dab-spokojny-naturalny
https://www.quick-step.com.pl/pl-pl/laminat/impressive/IM1855_dab-spokojny-naturalny
https://www.quick-step.com.pl/pl-pl/laminat/impressive/IM1855_dab-spokojny-naturalny
https://www.quick-step.com.pl/pl-pl/laminat/impressive/IM1855_dab-spokojny-naturalny
https://www.quick-step.com.pl/pl-pl/laminat/impressive/IM1855_dab-spokojny-naturalny
https://www.quick-step.com.pl/pl-pl/laminat/impressive/IM1855_dab-spokojny-naturalny
http://foge.pl/
https://www.castorama.pl/listwa-przypodlogowa-mdf-foge-bialy-polysk-200-x-10-x-1-6-cm-id-1031834.html
https://www.castorama.pl/listwa-przypodlogowa-mdf-foge-bialy-polysk-200-x-10-x-1-6-cm-id-1031834.html
https://www.castorama.pl/listwa-przypodlogowa-mdf-foge-bialy-polysk-200-x-10-x-1-6-cm-id-1031834.html
https://www.castorama.pl/listwa-przypodlogowa-mdf-foge-bialy-polysk-200-x-10-x-1-6-cm-id-1031834.html
https://www.pol-skone.pl/produkty/drzwi-wewnetrzne/cambio
https://www.pol-skone.pl/produkty/drzwi-wewnetrzne/cambio
https://www.pol-skone.pl/produkty/drzwi-wewnetrzne/cambio
https://www.pol-skone.pl/gdzie-kupic
https://www.pol-skone.pl/gdzie-kupic
https://www.leroymerlin.pl/drzwi-klamki-i-schody/klamki-i-galki-drzwiowe-wewnetrzne/klamki-wewnetrzne-na-rozecie/klamka-drzwiowa-image-ef,p118019,l1648.html
https://www.leroymerlin.pl/drzwi-klamki-i-schody/klamki-i-galki-drzwiowe-wewnetrzne/klamki-wewnetrzne-na-rozecie/klamka-drzwiowa-image-ef,p118019,l1648.html
https://www.leroymerlin.pl/drzwi-klamki-i-schody/klamki-i-galki-drzwiowe-wewnetrzne/klamki-wewnetrzne-na-rozecie/klamka-drzwiowa-image-ef,p118019,l1648.html
https://www.leroymerlin.pl/drzwi-klamki-i-schody/klamki-i-galki-drzwiowe-wewnetrzne/klamki-wewnetrzne-na-rozecie/klamka-drzwiowa-image-ef,p118019,l1648.html
https://www.leroymerlin.pl/drzwi-klamki-i-schody/klamki-i-galki-drzwiowe-wewnetrzne/klamki-wewnetrzne-na-rozecie/klamka-drzwiowa-image-ef,p118019,l1648.html
https://www.leroymerlin.pl/drzwi-klamki-i-schody/klamki-i-galki-drzwiowe-wewnetrzne/klamki-wewnetrzne-na-rozecie/klamka-drzwiowa-image-ef,p118019,l1648.html
https://www.leroymerlin.pl/drzwi-klamki-i-schody/klamki-i-galki-drzwiowe-wewnetrzne/klamki-wewnetrzne-na-rozecie/klamka-drzwiowa-image-ef,p118019,l1648.html
https://www.leroymerlin.pl/drzwi-klamki-i-schody/klamki-i-galki-drzwiowe-wewnetrzne/klamki-wewnetrzne-na-rozecie/klamka-drzwiowa-image-ef,p118019,l1648.html
https://www.leroymerlin.pl/drzwi-klamki-i-schody/klamki-i-galki-drzwiowe-wewnetrzne/klamki-wewnetrzne-na-rozecie/klamka-drzwiowa-image-ef,p118019,l1648.html
https://www.leroymerlin.pl/drzwi-klamki-i-schody/klamki-i-galki-drzwiowe-wewnetrzne/klamki-wewnetrzne-na-rozecie/klamka-drzwiowa-image-ef,p118019,l1648.html
https://www.leroymerlin.pl/drzwi-klamki-i-schody/klamki-i-galki-drzwiowe-wewnetrzne/klamki-wewnetrzne-na-rozecie/klamka-drzwiowa-image-ef,p118019,l1648.html
https://www.leroymerlin.pl/drzwi-klamki-i-schody/klamki-i-galki-drzwiowe-wewnetrzne/klamki-wewnetrzne-na-rozecie/klamka-drzwiowa-image-ef,p118019,l1648.html


Nr Produkt Zdjęcie
Producent / 

Dystrybutor
Model Kolor Ilość j.m.

Cena 

jednostkowa 

(brutto)

Wartość Link do producenta Tu kupisz

862,50 zł

1 FARBA KOLOR Flugger

Farba Flugger Dekso 5, kolor 

NCS S 1515-R20B, puszka 3 

l

różowy 1 puszka 179,00 zł 179,00 zł
https://www.flugger.pl/farby-i-

tapety/do-wn%C4%99trz/dekso-5
https://www.flugger.pl/znajdź-

flugger-farby?q=

2 FARBA BIAŁA Dekoral

Dekoral EKO BIAŁA 

Akrylowa ŚNIEŻNOBIAŁA 5 l 

(na sufit i ściany)

biała 1 pojemnik 40,00 zł 40,00 zł

https://www.dekoral.pl/produkty

/biale-emulsje-do-

wnetrz/emulsja-akrylowa

https://www.leroymerlin.pl/farby

/farby-do-scian-i-sufitow/farby-

scienne-biale/farba-

wewnetrzna-snieznobiala-5-l-

dekoral,p79607,l742.html

3 TAPETA Photowall
Photowall The Raspberry 

Garden Bright
wzór 6,5 m

2 99,00 zł 643,50 zł
https://www.photowall.pl/the-

rasberry-garden-bright-tapety

https://www.photowall.pl/the-

rasberry-garden-bright-tapety

10 003,00 zł

4 ŁÓŻKO Luletto
Luletto Slatine, wymiary 80 x 

200 cm

dąb, lakier 

bezbarwny
1 szt. 960,00 zł 960,00 zł

https://luletto.pl/pl/p/Lozko-

Slatine/90

https://luletto.pl/pl/p/Lozko-

Slatine/90

5 MATERAC

Fabryka 

Materaców 

HEVEA S. C.

Hevea Comfort H2 80x200 

cm
biały 1 szt. 1 005,00 zł 1 005,00 zł

https://heveamaterace.pl/karta-

produktu/Materac-lateksowy-

Hevea-Comfort-H2/ 

https://magicznypokoik.pl/pl/p/

Hevea-Comfort-H2-80x200-

200x80-materac-lateksowy-

GRATIS-PODUSZKA-VISCO-

/355 

6 BIURKO Hübsch
Hubsch 889004, 120x57xh78 

cm
dąb 1 szt. 2 785,00 zł 2 785,00 zł

https://hubsch-

interior.com/en/product/desk-w-

3-drawers-oak-nature/

https://nordicdecoration.com/pl/

p/Biurko-NATURE-z-3-

szufladami-

Hubsch/10134?gclid=EAIaIQo

bChMIx-

L__qjA4gIVUKqaCh0FXA-

sEAQYAyABEgKGYfD_BwE

7 SZAFA
WOOD 

szczęścia

Wood szczęścia, 

102x55x188 cm
biały 1 szt. 3 600,00 zł 3 600,00 zł

http://woodszczescia.pl/?produ

ct=szafa

http://woodszczescia.pl/?produ

ct=szafa

MALINOWY OGRÓD SD00.1a

Lista materiałów - wersja PREMIUM

Numery produktów odpowiadają numeracji na rysunkach

ELEMENTY STAŁE

MEBLE
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https://www.flugger.pl/farby-i-tapety/do-wn%C4%99trz/dekso-5
https://www.flugger.pl/farby-i-tapety/do-wn%C4%99trz/dekso-5
https://www.flugger.pl/znajdź-flugger-farby?q=
https://www.flugger.pl/znajdź-flugger-farby?q=
https://www.dekoral.pl/produkty/biale-emulsje-do-wnetrz/emulsja-akrylowa
https://www.dekoral.pl/produkty/biale-emulsje-do-wnetrz/emulsja-akrylowa
https://www.dekoral.pl/produkty/biale-emulsje-do-wnetrz/emulsja-akrylowa
https://www.leroymerlin.pl/farby/farby-do-scian-i-sufitow/farby-scienne-biale/farba-wewnetrzna-snieznobiala-5-l-dekoral,p79607,l742.html
https://www.leroymerlin.pl/farby/farby-do-scian-i-sufitow/farby-scienne-biale/farba-wewnetrzna-snieznobiala-5-l-dekoral,p79607,l742.html
https://www.leroymerlin.pl/farby/farby-do-scian-i-sufitow/farby-scienne-biale/farba-wewnetrzna-snieznobiala-5-l-dekoral,p79607,l742.html
https://www.leroymerlin.pl/farby/farby-do-scian-i-sufitow/farby-scienne-biale/farba-wewnetrzna-snieznobiala-5-l-dekoral,p79607,l742.html
https://www.leroymerlin.pl/farby/farby-do-scian-i-sufitow/farby-scienne-biale/farba-wewnetrzna-snieznobiala-5-l-dekoral,p79607,l742.html
https://www.photowall.pl/the-rasberry-garden-bright-tapety
https://www.photowall.pl/the-rasberry-garden-bright-tapety
https://www.photowall.pl/the-rasberry-garden-bright-tapety
https://www.photowall.pl/the-rasberry-garden-bright-tapety
https://luletto.pl/pl/p/Lozko-Slatine/90
https://luletto.pl/pl/p/Lozko-Slatine/90
https://luletto.pl/pl/p/Lozko-Slatine/90
https://luletto.pl/pl/p/Lozko-Slatine/90
https://heveamaterace.pl/karta-produktu/Materac-lateksowy-Hevea-Comfort-H2/
https://heveamaterace.pl/karta-produktu/Materac-lateksowy-Hevea-Comfort-H2/
https://heveamaterace.pl/karta-produktu/Materac-lateksowy-Hevea-Comfort-H2/
https://magicznypokoik.pl/pl/p/Hevea-Comfort-H2-80x200-200x80-materac-lateksowy-GRATIS-PODUSZKA-VISCO-/355
https://magicznypokoik.pl/pl/p/Hevea-Comfort-H2-80x200-200x80-materac-lateksowy-GRATIS-PODUSZKA-VISCO-/355
https://magicznypokoik.pl/pl/p/Hevea-Comfort-H2-80x200-200x80-materac-lateksowy-GRATIS-PODUSZKA-VISCO-/355
https://magicznypokoik.pl/pl/p/Hevea-Comfort-H2-80x200-200x80-materac-lateksowy-GRATIS-PODUSZKA-VISCO-/355
https://magicznypokoik.pl/pl/p/Hevea-Comfort-H2-80x200-200x80-materac-lateksowy-GRATIS-PODUSZKA-VISCO-/355
https://hubsch-interior.com/en/product/desk-w-3-drawers-oak-nature/
https://hubsch-interior.com/en/product/desk-w-3-drawers-oak-nature/
https://hubsch-interior.com/en/product/desk-w-3-drawers-oak-nature/
https://nordicdecoration.com/pl/p/Biurko-NATURE-z-3-szufladami-Hubsch/10134?gclid=EAIaIQobChMIx-L__qjA4gIVUKqaCh0FXA-sEAQYAyABEgKGYfD_BwE
https://nordicdecoration.com/pl/p/Biurko-NATURE-z-3-szufladami-Hubsch/10134?gclid=EAIaIQobChMIx-L__qjA4gIVUKqaCh0FXA-sEAQYAyABEgKGYfD_BwE
https://nordicdecoration.com/pl/p/Biurko-NATURE-z-3-szufladami-Hubsch/10134?gclid=EAIaIQobChMIx-L__qjA4gIVUKqaCh0FXA-sEAQYAyABEgKGYfD_BwE
https://nordicdecoration.com/pl/p/Biurko-NATURE-z-3-szufladami-Hubsch/10134?gclid=EAIaIQobChMIx-L__qjA4gIVUKqaCh0FXA-sEAQYAyABEgKGYfD_BwE
https://nordicdecoration.com/pl/p/Biurko-NATURE-z-3-szufladami-Hubsch/10134?gclid=EAIaIQobChMIx-L__qjA4gIVUKqaCh0FXA-sEAQYAyABEgKGYfD_BwE
https://nordicdecoration.com/pl/p/Biurko-NATURE-z-3-szufladami-Hubsch/10134?gclid=EAIaIQobChMIx-L__qjA4gIVUKqaCh0FXA-sEAQYAyABEgKGYfD_BwE
https://nordicdecoration.com/pl/p/Biurko-NATURE-z-3-szufladami-Hubsch/10134?gclid=EAIaIQobChMIx-L__qjA4gIVUKqaCh0FXA-sEAQYAyABEgKGYfD_BwE
http://woodszczescia.pl/?product=szafa
http://woodszczescia.pl/?product=szafa
http://woodszczescia.pl/?product=szafa
http://woodszczescia.pl/?product=szafa
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8 SZAFKA ŚCIENNA Ikea
Ikea Eket, wymiary 35 x35 x 

35 cm
żółty 3 szt. 70,00 zł 210,00 zł

https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/50373709/

https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/50373709/

9 SZAFKA ŚCIENNA Ikea
Ikea Eket, wymiary 35 x 35 x 

35 cm
biały 4 szt. 100,00 zł 400,00 zł

https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/80332114/

https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/80332114/

10 PÓŁKA Ikea

Ikea Lisabo, półka ścienna 

kombinacja, wymiary 118 x 

30 x 30 cm

jesion 1 szt. 398,00 zł 398,00 zł
https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/S09291245/

https://www.ikea.com/pl/pl/catal

og/products/S09291245/

11 KRZESŁO Les Gambettes
Les Gambettes Suzie, h 

siedziska 45cm
biały 1 szt. 645,00 zł 645,00 zł

https://www.lesgambettes.fr/pr

oduct/white-suzie-

chair/?lang=en

https://muppetshop.eu/product-

pol-7213-Krzeslo-Les-Gambettes-

Suzie-Gris-Perle.html

2 952,71 zł

12 KINKIET BPM Lighting
BPM Lighting Elena 

8106.W.3K 
biały 1 szt. 217,71 zł 217,71 zł

https://www.bpmlighting.com/en

/products/engineering/elena/elen

a---ws

https://www.magiaswiatel.pl/kin

kiet-wezyk-bialy-elena-

8106.w.3k-scienna-oprawa-

przy-lozku-bpm-lighting

13 ZWIS Hkliving Hk-living,  60x60x50cm wiklina 1 szt. 1 598,00 zł 1 598,00 zł
https://hkliving.nl/wicker-

hanging-lamp-ball-natural-m/

https://bihome.pl/pl/p/Wiklinowa-

lampa-wiszaca-w-kolorze-

naturalnym-rozmiar-M-HK-

Living/2667

14 LAMPKA STOŁOWA JIELDÉ Jielde Signal SI333 biały 1 szt. 1 137,00 zł 1 137,00 zł
https://www.jielde.com/en/colle

ction/signal-en/signal-si333-en/

https://lafaktoria.pl/produkty/pro

ducenci/jielde/signal-si333-

biurkowa/23012

OŚWIETLENIE
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https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50373709/
https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50373709/
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https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/80332114/
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https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/S09291245/
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https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/S09291245/
https://www.lesgambettes.fr/product/white-suzie-chair/?lang=en
https://www.lesgambettes.fr/product/white-suzie-chair/?lang=en
https://www.lesgambettes.fr/product/white-suzie-chair/?lang=en
https://muppetshop.eu/product-pol-7213-Krzeslo-Les-Gambettes-Suzie-Gris-Perle.html
https://muppetshop.eu/product-pol-7213-Krzeslo-Les-Gambettes-Suzie-Gris-Perle.html
https://muppetshop.eu/product-pol-7213-Krzeslo-Les-Gambettes-Suzie-Gris-Perle.html
https://www.bpmlighting.com/en/products/engineering/elena/elena---ws
https://www.bpmlighting.com/en/products/engineering/elena/elena---ws
https://www.bpmlighting.com/en/products/engineering/elena/elena---ws
https://www.magiaswiatel.pl/kinkiet-wezyk-bialy-elena-8106.w.3k-scienna-oprawa-przy-lozku-bpm-lighting
https://www.magiaswiatel.pl/kinkiet-wezyk-bialy-elena-8106.w.3k-scienna-oprawa-przy-lozku-bpm-lighting
https://www.magiaswiatel.pl/kinkiet-wezyk-bialy-elena-8106.w.3k-scienna-oprawa-przy-lozku-bpm-lighting
https://www.magiaswiatel.pl/kinkiet-wezyk-bialy-elena-8106.w.3k-scienna-oprawa-przy-lozku-bpm-lighting
https://hkliving.nl/wicker-hanging-lamp-ball-natural-m/
https://hkliving.nl/wicker-hanging-lamp-ball-natural-m/
https://bihome.pl/pl/p/Wiklinowa-lampa-wiszaca-w-kolorze-naturalnym-rozmiar-M-HK-Living/2667
https://bihome.pl/pl/p/Wiklinowa-lampa-wiszaca-w-kolorze-naturalnym-rozmiar-M-HK-Living/2667
https://bihome.pl/pl/p/Wiklinowa-lampa-wiszaca-w-kolorze-naturalnym-rozmiar-M-HK-Living/2667
https://bihome.pl/pl/p/Wiklinowa-lampa-wiszaca-w-kolorze-naturalnym-rozmiar-M-HK-Living/2667
https://www.jielde.com/en/collection/signal-en/signal-si333-en/
https://www.jielde.com/en/collection/signal-en/signal-si333-en/
https://lafaktoria.pl/produkty/producenci/jielde/signal-si333-biurkowa/23012
https://lafaktoria.pl/produkty/producenci/jielde/signal-si333-biurkowa/23012
https://lafaktoria.pl/produkty/producenci/jielde/signal-si333-biurkowa/23012
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15 DYWAN
SCANDI 

LIVING

Bloomingville okrągły dywan, 

pleciony z trawy morskiej, śr. 

180cm

trawa 

morska
1 szt. 1 059,00 zł 1 059,00 zł

https://scandiliving.pl/chodniki-i-

dywany/dywan-okragly-z-juty-

180cm-madam-stoltz-cj-jb-

294180.html

https://scandiliving.pl/chodniki-i-

dywany/dywan-okragly-z-juty-

180cm-madam-stoltz-cj-jb-

294180.html

16 ROLETA Dekoria.pl

Dekoria, roleta rzymska 

Capri, tkanina Romantica 

(128-03), na wymiar (cena 

dla wymiaru 160x170 cm)

różowy 1 szt. 334,90 zł 334,90 zł

https://www.dekoria.pl/roleta-

rzymska-

capri,p15080,2103,16105.html 

https://www.dekoria.pl/roleta-

rzymska-

capri,p15080,2103,16105.html 

17 WALIZKA Wilkiniarnia.pl
Walizka 50x35(40)x23cm 

wiklinowa, kufer /70007/ 
wiklina 1 szt. 111,00 zł 111,00 zł

https://www.wikliniarnia.pl/pl/p/

Walizka-50x3540x23cm-

wiklinowa%2C-kufer-

70007/257

https://www.wikliniarnia.pl/pl/p/

Walizka-50x3540x23cm-

wiklinowa%2C-kufer-

70007/257

18 WALIZKA Wiklinowy dom
Wiklinowy dom by Gaga, 

35x25x16cm
wiklina 1 szt. 86,00 zł 86,00 zł

https://wiklinowydom.pl/pl/p/Wa

lizka-wiklinowa-35-cm/39 

https://wiklinowydom.pl/pl/p/Wa

lizka-wiklinowa-35-cm/39 

19 KOSZ Lectus24 Adelia kosz, 34x39cm wiklina 1 szt. 65,99 zł 65,99 zł

https://lectus24.pl/koszyki-

plecione/14889-okragly-kosz-

wiklinowy-adelina-sredni.html

https://lectus24.pl/koszyki-

plecione/14889-okragly-kosz-

wiklinowy-adelina-sredni.html

20 LUSTRO Atmosphera
Atmosphera, Lustro w 

oprawie ratanowej śr.50cm
wiklina 1 szt. 109,99 zł 109,99 zł

https://emako.pl/product-pol-

36925-Lustro-w-ramie-okragle-

wiszace-z-naturalnego-rattanu-

w-ksztalcie-slonca-marki-

Atmosphera.html

https://emako.pl/product-pol-

36925-Lustro-w-ramie-okragle-

wiszace-z-naturalnego-rattanu-

w-ksztalcie-slonca-marki-

Atmosphera.html

21 WIESZAK
Littlr Form 

Studio

Little Form Studio Ringlet, 

montaż ścienny, śr.3,5cm
żółty 2 szt. 18,00 zł 36,00 zł

https://littleformstudio.com/kate

goria-produktu/galki/

https://littleformstudio.com/kate

goria-produktu/galki/

22 CHORĄGIEWKA
Cozydots kolorowa girlanda 

300cm

wielokolorow

y
1 szt. 89,00 zł 89,00 zł

https://www.cozydots.com/pl/pr

odukt/kolorowa-girlanda-

muslinowa-300cm-girlanda-

cozy-autumn/

https://www.cozydots.com/pl/pr

odukt/kolorowa-girlanda-

muslinowa-300cm-girlanda-

cozy-autumn/

DODATKI

22

https://scandiliving.pl/chodniki-i-dywany/dywan-okragly-z-juty-180cm-madam-stoltz-cj-jb-294180.html
https://scandiliving.pl/chodniki-i-dywany/dywan-okragly-z-juty-180cm-madam-stoltz-cj-jb-294180.html
https://scandiliving.pl/chodniki-i-dywany/dywan-okragly-z-juty-180cm-madam-stoltz-cj-jb-294180.html
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https://scandiliving.pl/chodniki-i-dywany/dywan-okragly-z-juty-180cm-madam-stoltz-cj-jb-294180.html
https://scandiliving.pl/chodniki-i-dywany/dywan-okragly-z-juty-180cm-madam-stoltz-cj-jb-294180.html
https://scandiliving.pl/chodniki-i-dywany/dywan-okragly-z-juty-180cm-madam-stoltz-cj-jb-294180.html
https://scandiliving.pl/chodniki-i-dywany/dywan-okragly-z-juty-180cm-madam-stoltz-cj-jb-294180.html
https://www.dekoria.pl/roleta-rzymska-capri,p15080,2103,16105.html
https://www.dekoria.pl/roleta-rzymska-capri,p15080,2103,16105.html
https://www.dekoria.pl/roleta-rzymska-capri,p15080,2103,16105.html
https://www.dekoria.pl/roleta-rzymska-capri,p15080,2103,16105.html
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https://www.wikliniarnia.pl/pl/p/Walizka-50x3540x23cm-wiklinowa%2C-kufer-70007/257
https://wiklinowydom.pl/pl/p/Walizka-wiklinowa-35-cm/39
https://wiklinowydom.pl/pl/p/Walizka-wiklinowa-35-cm/39
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https://lectus24.pl/koszyki-plecione/14889-okragly-kosz-wiklinowy-adelina-sredni.html
https://lectus24.pl/koszyki-plecione/14889-okragly-kosz-wiklinowy-adelina-sredni.html
https://lectus24.pl/koszyki-plecione/14889-okragly-kosz-wiklinowy-adelina-sredni.html
https://lectus24.pl/koszyki-plecione/14889-okragly-kosz-wiklinowy-adelina-sredni.html
https://lectus24.pl/koszyki-plecione/14889-okragly-kosz-wiklinowy-adelina-sredni.html
https://lectus24.pl/koszyki-plecione/14889-okragly-kosz-wiklinowy-adelina-sredni.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://emako.pl/product-pol-36925-Lustro-w-ramie-okragle-wiszace-z-naturalnego-rattanu-w-ksztalcie-slonca-marki-Atmosphera.html
https://littleformstudio.com/kategoria-produktu/galki/
https://littleformstudio.com/kategoria-produktu/galki/
https://littleformstudio.com/kategoria-produktu/galki/
https://littleformstudio.com/kategoria-produktu/galki/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/
https://www.cozydots.com/pl/produkt/kolorowa-girlanda-muslinowa-300cm-girlanda-cozy-autumn/


Nr Produkt Zdjęcie
Producent / 

Dystrybutor
Model Kolor Ilość j.m.

Cena 

jednostkowa 

(brutto)

Wartość Link do producenta Tu kupisz

MALINOWY OGRÓD SD00.1a

Lista materiałów - wersja PREMIUM

Numery produktów odpowiadają numeracji na rysunkach

ELEMENTY STAŁE

23 OBRAZEK Desenio
MIKADO PLAKAT, rozmiar: 

30 x 40 cm

wielokolorow

y
1 szt. 59,00 zł 59,00 zł

https://desenio.pl/pl/mikado-

plakat

https://desenio.pl/pl/mikado-

plakat

24 OBRAZEK Desenio

GRAPHIC BODY NO2 

PLAKAT, rozmiar: 30 x 40 

cm

wielokolorow

y
1 szt. 59,00 zł 59,00 zł

https://desenio.pl/pl/graphic-

body-no2-plakat

https://desenio.pl/pl/graphic-

body-no2-plakat

25 OBRAZEK Desenio
MOON AND SUN PLAKAT, 

rozmiar: 30 x 40 cm

wielokolorow

y
1 szt. 69,00 zł 69,00 zł

https://desenio.pl/pl/moon-and-

sun-plakat

https://desenio.pl/pl/moon-and-

sun-plakat

26 LISTWA ŚCIENNA Mardom Decor
Listwa ścienna Mardom 

Decor MDD413
biały 11 m 14,76 zł 162,36 zł

https://www.mardomdecor.com

.pl/listwa-scienna-ramowa-

mdd413-p-580.html

https://www.mardomdecor.com

.pl/listwa-scienna-ramowa-

mdd413-p-580.html

4 376,42 zł

27 PODŁOGA Barlinek
Barlinek Pure Line, Dąb 

Delicious Grande, 

1WG000282

dąb 10,5 m
2 280,00 zł 2 940,00 zł

https://www.barlinek.com.pl/pro

dukt/deska-barlinecka/dab-

delicious-grande/

https://bel-pol.pl/deska-

barlinecka/barlinek/dab-

delicious-grande-5gc-

1wg000282,p7369,15,Barlinek.

......html

28
LISTWA 

PRZYPODŁOGOWA
Foge Listwa mdf 200 x 10 x 1,6 cm biały 7 szt. 37,00 zł 259,00 zł http://foge.pl/

https://www.castorama.pl/listw

a-przypodlogowa-mdf-foge-

bialy-polysk-200-x-10-x-1-6-cm-

id-1031834.html

https://www.vox.pl/produkt-

skrzydlo-drzwiowe-linate-1-

4209.html

https://www.vox.pl/produkt-

skrzydlo-drzwiowe-linate-1-

4209.html

29
DRZWI

Z OŚCIEŻNICĄ
Asilo

Asilo Skrzydło Linate I, 

ościeżnica Asilo-R
biały 1 szt. 1 057,00 zł 1 057,00 zł

PODŁOGA, DRZWI
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https://www.barlinek.com.pl/produkt/deska-barlinecka/dab-delicious-grande/
https://www.barlinek.com.pl/produkt/deska-barlinecka/dab-delicious-grande/
https://bel-pol.pl/deska-barlinecka/barlinek/dab-delicious-grande-5gc-1wg000282,p7369,15,Barlinek.......html
https://bel-pol.pl/deska-barlinecka/barlinek/dab-delicious-grande-5gc-1wg000282,p7369,15,Barlinek.......html
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https://bel-pol.pl/deska-barlinecka/barlinek/dab-delicious-grande-5gc-1wg000282,p7369,15,Barlinek.......html
https://bel-pol.pl/deska-barlinecka/barlinek/dab-delicious-grande-5gc-1wg000282,p7369,15,Barlinek.......html
http://foge.pl/
https://www.castorama.pl/listwa-przypodlogowa-mdf-foge-bialy-polysk-200-x-10-x-1-6-cm-id-1031834.html
https://www.castorama.pl/listwa-przypodlogowa-mdf-foge-bialy-polysk-200-x-10-x-1-6-cm-id-1031834.html
https://www.castorama.pl/listwa-przypodlogowa-mdf-foge-bialy-polysk-200-x-10-x-1-6-cm-id-1031834.html
https://www.castorama.pl/listwa-przypodlogowa-mdf-foge-bialy-polysk-200-x-10-x-1-6-cm-id-1031834.html
https://www.vox.pl/produkt-skrzydlo-drzwiowe-linate-1-4209.html
https://www.vox.pl/produkt-skrzydlo-drzwiowe-linate-1-4209.html
https://www.vox.pl/produkt-skrzydlo-drzwiowe-linate-1-4209.html
https://www.vox.pl/produkt-skrzydlo-drzwiowe-linate-1-4209.html
https://www.vox.pl/produkt-skrzydlo-drzwiowe-linate-1-4209.html
https://www.vox.pl/produkt-skrzydlo-drzwiowe-linate-1-4209.html


Nr Produkt Zdjęcie
Producent / 

Dystrybutor
Model Kolor Ilość j.m.

Cena 

jednostkowa 

(brutto)

Wartość Link do producenta Tu kupisz

MALINOWY OGRÓD SD00.1a

Lista materiałów - wersja PREMIUM

Numery produktów odpowiadają numeracji na rysunkach

ELEMENTY STAŁE
https://www.vox.pl/produkt-

oscieznica-regulowana-asilo-r-

grupa-kolorow-i-4211.html  

https://www.vox.pl/produkt-

oscieznica-regulowana-asilo-r-

grupa-kolorow-i-4211.html  

30 KLAMKA Enger
Aprile Arabis R z okrągłym 

szyldem
chrom 1 szt. 120,42 zł 120,42 zł

https://sklep.enger.pl/1590-

klamka-aprile-arabis-r-z-

okraglym-szyldem-do-drzwi-

wewnetrznych.html#/kolor-

c01chrom_polerowany 

https://sklep.enger.pl/1590-

klamka-aprile-arabis-r-z-

okraglym-szyldem-do-drzwi-

wewnetrznych.html#/kolor-

c01chrom_polerowany 

16 059,45 zł

20 435,87 zł

Lista materiałów zawiera ceny i oferty z przykładowych sklepów - stan 03.2020 r.

Ceny nie zawierają kosztów transportu. Ilości materiałów wyliczono bez uwzględnienia zapasów

29
DRZWI

Z OŚCIEŻNICĄ
Asilo

Asilo Skrzydło Linate I, 

ościeżnica Asilo-R
biały 1 szt. 1 057,00 zł 1 057,00 zł

Razem wersja PREMIUM

Razem wersja PREMIUM (z drzwiami i podłogą)

24
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https://sklep.enger.pl/1590-klamka-aprile-arabis-r-z-okraglym-szyldem-do-drzwi-wewnetrznych.html#/kolor-c01chrom_polerowany
https://sklep.enger.pl/1590-klamka-aprile-arabis-r-z-okraglym-szyldem-do-drzwi-wewnetrznych.html#/kolor-c01chrom_polerowany
https://sklep.enger.pl/1590-klamka-aprile-arabis-r-z-okraglym-szyldem-do-drzwi-wewnetrznych.html#/kolor-c01chrom_polerowany
https://sklep.enger.pl/1590-klamka-aprile-arabis-r-z-okraglym-szyldem-do-drzwi-wewnetrznych.html#/kolor-c01chrom_polerowany
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https://sklep.enger.pl/1590-klamka-aprile-arabis-r-z-okraglym-szyldem-do-drzwi-wewnetrznych.html#/kolor-c01chrom_polerowany
https://sklep.enger.pl/1590-klamka-aprile-arabis-r-z-okraglym-szyldem-do-drzwi-wewnetrznych.html#/kolor-c01chrom_polerowany
https://sklep.enger.pl/1590-klamka-aprile-arabis-r-z-okraglym-szyldem-do-drzwi-wewnetrznych.html#/kolor-c01chrom_polerowany
https://sklep.enger.pl/1590-klamka-aprile-arabis-r-z-okraglym-szyldem-do-drzwi-wewnetrznych.html#/kolor-c01chrom_polerowany

