
PAKIETY WYKOŃCZENIOWE
BRONZE  /  SILVER  /  GOLD  /  PLATINUM



o Domsfera i usłudze

DOMSFERA powstała jako owoc długoterminowej współpracy firmy wykończeniowej LUXSFERA  
oraz pracowni architektonicznej ESSA Architektura. Obie firmy działają na rynku polskim od 2009r. a ich 
założyciele zdobywali doświadczenie pracując w branży architektoniczno budowlanej w Polsce i za granicą.

W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów postanowiliśmy połączyć siły i zaproponować produkt 
uniwersalny i kompleksowy, usługę, która wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego inwestora.
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Czasy, kiedy inwestor kupujący mieszkanie, zajmował się jego wykończeniem samodzielnie, 
odeszły już do przeszłości. Mało kto może sobie pozwolić na zorganizowanie budowy 
na własną rękę,  ponieważ jest to nieefektywne, drogie i stresujące – to jak praca na drugie etat.

Samodzielne szukanie materiałów wykończeniowych jest czasochłonne, ponadto nie ma 
gwarancji, ze skomponowane z nich wnętrze będzie estetyczne i zadowalające. W dodatku kupując 
te materiały indywidualnie  -  nie można uzyskać atrakcyjnych rabatów – płaci się więc ich najwyższą rynkową cenę.
Szukanie fachowców (a przy wykończeniu wnętrz potrzebujemy ich sporo: malarze, kafelkarze, 
specjaliści od podłóg, elektrycy, hydraulicy itp.) jest nie mniejszym wyzwaniem,  wiąże się z ich 
ciągłym nadzorem - szczególnie jeśli chodzi o terminowość i jakość wykonanych przez nich prac. Ryzyko 
że proces budowlany przebiegnie pomyślnie  i w terminie, bez dodatkowych kosztów jest stosunkowo duże.

Dziś inwestor jest bardziej świadomy. Nie chce ryzykować i rozwiązywać problemów budowlano 
– organizacyjnych na których właściwie się nie zna. Ceni swój czas, potrafi docenić jakość wykończeń, chce znać 
koszt wykończenia mieszkania z góry, oczekuje że jego mieszkanie zostanie przygotowane sprawnie 
i w terminie. 

DLACZEGO?



Atuty naszych pakietów

Damy Ci gwarancję na wykonane prace.

Pracują dla nas tylko  sprawdzeni fachowcy – a to warunek wysokiego standardu wykończeń.

Używamy materiałów wykończeniowych tylko  znanych i sprawdzonych producentów, 
to daje Ci gwarancję jakości użytych produktów.

Sprawujemy ciągły nadzór techniczny nad prowadzonymi pracami aż do odbioru mieszkania.

Zaoszczędzimy Twój  czas - masz możliwość doboru wszystkich materiałów wykończeniowych 
w jednym miejscu w trakcie kilku spotkań z opiekunem.

Dajemy Ci pomoc profesjonalnego architekta wnętrz przy skomponowaniu użytych materiałów 
wykończeniowych.

W każdym pakiecie dostaniesz minimum projekt łazienki wraz z wizualizacjami.

Nasza oferta jest przejrzysta, koszty wykończenia mieszkania możesz bardzo szybko 
skalkulować na podstawie metrażu.

Dzięki centralizacji usług - proces budowlano-projektowy  jest uproszczony i tańszy.

W Twoim imieniu zakupimy i dowieziemy wszystkie materiały wykończeniowe na budowę.

Dzięki nam czas realizacji przedsięwzięcia zostanie skrócony do minimum.

Nasza oferta jest elastyczna – jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż oferujemy w pakiecie 
– zrobimy to dla Ciebie.

Dostajesz od nas gwarancję terminowości i ceny.
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Czy wiesz, że skorzystanie z naszych pakietów jest dla Ciebie opłacalne? Dlaczego? 

Dzięki obsłudze znacznej ilości inwestycji, mamy dostęp do materiałów wykończeniowych bezpośred-
nio od producentów, a co za tym idzie na atrakcyjnych warunkach cenowych. Co więcej – dzięki temu, 
że wykonujemy dla Ciebie prace budowlane  - od cen produktów płacimy 8% a nie 23% podatku VAT.
Koszt naszych prac wykończeniowych i projektowych jest kalkulowany zawsze tak samo.
Po nawiązaniu z nami współpracy  będziesz znał termin przeprowadzki do nowego lokum. Będzie to termin 
stu-procentowo pewny.

Dlaczego jeszcze warto skorzystać z naszych 
pakietów wykończeniowych?



Założenia ofertowe
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Wykonane są tynki wewnętrzne oraz równe, nie popękane wylewki

Są zainstalowane kratki wentylacyjne

Są zamontowane parapety wewnętrzne

Jest wykonana instalacja wod-kan oraz CO – instalacje są pod ciśnieniem i odebrane

W mieszkaniu jest rozprowadzona instalacja elektryczna, włącznie z osprzętem 
(łączniki, gniazda, licznik energii)

Wykonane są inne instalacje (np. gazowa)

W budynku jest dostępna winda

Szachty wod-kan są zabudowane

Powierzchnia miaszkania powyżej 50mkw (poniżej wycena indywidualna)

Jaki jest poziom wykończeń mieszkań, które przejmujemy:

Czyli co dajemy w cenie i jak wygląda mieszkanie developerskie



* w zależności od pakietu, dopytaj o szczegóły





* dekory za dopłatą





* dekory za dopłatą





CERAMIKA SANITARNA: Cersanit
Bogata i atrakcyjna oferta produktowa Cersanit znajduje coraz większe uznanie klientów i zapewnia dynamiczny 
rozwój firmy w kraju i na rynkach zagranicznych. Celem marki jest dostarczanie pomysłów na komponowanie 
spójnych i funkcjonalnych wnętrz w różnych stylach.

SILVER
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Iryda W ramach oferty dostępne umywalki o szerokości 50 i 55 i 60cm, z postumentem peł-
nym lub półpostumentem. Przyciski spłukujące dostępne w kolorach: biały, chrom mat
i chrom połysk.

Olimpia W ramach oferty dostępne umywalki o szerokości 50 i 55cm, z postumentem pełnym 
lub półpostumentem. Przyciski spłukujące dostępne w kolorach: biały, chrom mat i 
chrom połysk.

Pure W ramach oferty dostępne umywalki o szerokości 50 i 55cm, z postumentem pełnym 
lub półpostumentem. Przyciski spłukujące dostępne w kolorach: biały, chrom mat i 
chrom połysk.



WANNY: Aquaform, Sanplast, Koło
Firmy Aquaform, Sanplast i Koło są ekspertami w dziedzinie kąpieli na rynku Polskim i zagranicznym od przeszło 
20-tu lat. Produkty tych firm wykonane są z  najlepszej jakości materiałów, zapewniają nieprzeciętne wzornictwo 
i  gwarancję bezpieczeństwa.

SILVER
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Wanny Wanny wykonane są z akrylu sanitarnego, posiadającego właściwości antypoślizgowe 
oraz gwarantującego utrzymanie optymalnej temperatury wody przez cały czas kąpieli.
W ramach oferty dostępne są wanny prostokątne o szerokości 70cm i długościach: 140, 
150, 160 i 170cm oraz asymetryczna wanna Sanplast WAL/AS o wymiarach 70x160cm.

Aquaform ArclineKoło Rekord

Sanplast WP Ekoplus Sanplast WAL-AS

zdj. kafle Paradyż Amiche



KABINY PRYSZNICOWE: Aquaform, Sanplast, Koło
Firmy Aquaform, Sanplast i Koło są ekspertami w dziedzinie kąpieli na rynku Polskim i zagranicznym od przeszło 
20-tu lat. Produkty tych firm wykonane są z  najlepszej jakości materiałów, zapewniają nieprzeciętne wzornictwo 
i  gwarancję bezpieczeństwa.

SILVER
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Brodziki i kabiny prysznicowe W ramach oferty dostępne są brodziki akrylowe półokrągłe oraz kwadratowe 
wraz z pasującymi kabinami prysznicowymi. Kabiny prysznicowe z profilami 
chromowanymi i wypełnieniem ze szkła bezpiecznego.

Aquaform Plus 550Aquaform Delta Koło standard Plus

Sanplast KN/TX4+Bza Koło First 90

Aquaform Variabel Aquaform Niagara Aquaform Borneo



ARMATURA: Grohe, Hansgrohe, Kludi
Dobrze znane na międzynarodowym rynku marki Grohe, Hansgrohe i Kludi to synteza perfekcyjnego rzemiosła, 
wysokiej funkcjonalności i najwyższej klasy wzornictwa. Wszyscy ci producenci są liderami w zakresie technologii 
i innowacji w dziedzinie armatury sanitarnej na poziomie globalnym.

SILVER
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Grohe Eurosmart Cosmopolitan

Hansgrohe Focus

Kludi Logo Neo

Umywalkowa NatryskowaWannowa Zestaw natryskowy

NatryskowaUmywalkowa Wannowa Zestaw wannowy Zestaw Natryskowy

NatryskowaUmywalkowa Wannowa Zest.natryskowy wannowy Zest.natrysk. przysznicowy







DRZWI: DRE
DRE to jeden z wiodących producentów drzwi na polskim rynku. Produkty DRE cechują się ciekawym 
wzornictwem, trwałym wykończeniem i są dostępne w bogatej gamie kolorystycznej. 

SILVER
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Kanon Drzwi DRE Kanon  wykonane są z ramy drewnianej oraz wypełnienia typu ‘plaster 
miodu’. Elementy przeszklone w ramach oferty to Chinchila i Żaluzja. Skrzydła dostępne 
w bogatej kolorystyce oklein DRE Cell Decor (13 kolorów wykończeń). 

Plus Top Drzwi DRE Plus TOP wykonane są z ramy drewnianej oraz wypełnienia typu ‘plaster 
miodu’. Elementy przeszklone w ramach oferty to Chinchila i Żaluzja. Skrzydła dostępne 
w bogatej kolorystyce oklein DRE Cell Decor  lub folia Finish (17 kolorów wykończeń).
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DOMSFERA Mickiewicz i Słota sp.j.
Siedziba: ul. Stanów Zjednoczonych 84, 54-403 Wrocław

NIP: 111 222 34 56 REGON: 022135674 KRS: 0000460410

Pracownia projektowa: ul. Wełniana 72/14, 54-059 Wrocław

www.domsfera.pl  /  biuro@domsfera.pl



* w zależności od pakietu, dopytaj o szczegóły


