
1PAKIET WYKOŃCZENIA
POD KLUCZ

SIMPLE



4HOME to pracownia architektury wnętrz, która od przeszło 11 lat dostarcza klientom
kompleksowe rozwiązania związane z szeroko pojętą aranżacją i wykończeniem wnętrz.
Jesteśmy zespołem ludzi, którzy poprzez wzajemną współpracę, zaangażowanie i dbałość
o szczegóły, dążą do wypracowania najwyższych standardów pracy z klientem. Cenimy sobie
jakość i wzajemny szacunek. Pracujemy razem aby tworzyć i realizować funkcjonalne,
inspirujące i ponadczasowe projekty wnętrz. Poszukujemy różnorodnych rozwiązań,
niejednokrotnie wychodząc poza ramy naszej standardowej oferty, starając się sprostać
oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Zależy nam by efekt naszej pracy
prezentował się bez zarzutu, a klient miał poczucie, że powierzenie właśnie nam aranżacji
i wykończenia mieszkania było najlepszą decyzją z możliwych.

Pakiet podstawowy, polecany dla klientów planujących wykończenie mieszkania
przy ograniczonych założeniach budżetowych. Posiada on w swojej ofercie m.in. panele
laminowane z kolekcji podłóg Weninger czy różnorodne kolekcje nierektyfikowanych
płytek ściennych i podłogowych producentów takich jak Paradyż, DOMINO, Cersanit.
W ramach pakietu przewidziano wyposażenie łazienki w wannę i umywalkę wraz
z armaturą oraz WC typu kompakt.

Drzwi wewnętrzne dostępne są w wariancie z klasyczną ościeżnicą z wypełnieniem:
plaster miodu.

Na życzenie klienta, istnieje możliwość wymiany produktów na materiały z wyższych
pakietów za dopłatą.

O NAS

SIMPLE choice!
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PRZEBIEG  DZIAŁAŃ PAKIET „pod klucz” 1 SIMPLE

1 spotkanie
z konsultantem

2 wybór pakietu
wykończenia

3 podpisanie umowy 
z terminem wykończenia

4 spotkanie
z architektem

5 wykonanie 
projektu

6 prace
wykończeniowe

7 sprzątanie 
mieszkania

8 odbiór wykończonego
mieszkania

Pakiety wykończeniowe to przede wszystkim oferta kompleksowa, uwzględniająca cały proces aranżacji mieszkania począwszy

od przygotowania projektu, przez zakup materiałów budowlano wykończeniowych z transportem i wniesieniem, po wykonanie prac

wykończeniowych z nadzorem.

W cenie pakietu „pod klucz” SIMPLE Klient otrzymuje:

√ 3 spotkania z architektem wnętrz w celu opracowania projektu

wykończenia mieszkania, w tym projekt zmian lokatorskich

√ wizualizacje 3D dla łazienek/WC (do 3 wersji)

√ zakup materiałów wykończeniowych renomowanych producentów

√ zakup chemii budowlanej

√ transport i wniesienie materiałów

√ zapewnienie ekipy i prace wykończeniowe z gwarancją terminu

√ nadzór autorski i wykonawczy nad przebiegiem prac

√ gwarancja na wszystkie wykonane prace i produkty

√ oferujemy też wsparcie przy odbiorze mieszkania od dewelopera

Prace wykończeniowe w ramach pakietu:

√ gruntowanie i malowanie ścian, sufitów na kolor biały (farby

Flugger)

√ wykończenie podłóg w salonie i sypialniach panelami la mi no wa -

ny mi

√ położenie płytek podłogowych (kuchnia, łazienka, WC, hol)

i ściennych (łazienka do wysokości 2,2m, WC do wysokości 1,2m,

kuchnia – w zakresie zabudowy – pas pomiędzy blatem, a szafkami

kuchennymi)

√ montaż systemowych listew przypodłogowych

√ montaż armatury łazienkowej (baterie umywalkowe i wannowe)

√ montaż ceramiki sanitarnej (WC typu kompakt, wanna, umywalka)

√ wklejenie lustra łazienkowego i WC

√ montaż drzwi wewnętrznych (z wypełnieniem typu: plaster

miodu) z klamkami

√ sprzątanie mieszkania po pracach wykończeniowych

* Rodzaj i zakres materiałów wykończeniowych dostępnych w pakiecie zgodnie
z katalogiem produktowym SIMPLE.

** Szczegółowa specyfikacja prac projektowych oraz części materiałowo-wykonawczej
w ramach pakietu dostępna jest w naszej pracowni. Umów się z nami na spotkanie
aby poznać szczegóły.
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Podłogi

Panele laminowane
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Panele laminowane

to 4-warstwowe panele podłogowe, składające się z:

• warstwy dolnej, mającej wpływ na stabilność kształtu paneli,
• warstwy środkowej – płyty HDF, która pełni rolę podstawy i strefy nośnej,
• warstwy dekoracyjnej, która odpowiada za wygląd paneli,
• laminatu, który ma za zadanie zabezpieczać wzór przed uszkodzeniami.

Panele laminowane cechuje prostota montażu, różnorodna paleta wzorów
i kolorów, niezwykła trwałość, a także odporność na zabrudzenia.



Smart

Dąb Dijon Dąb Belluno Dąb Flamandzki

Dąb Georgia Red Dąb Kataloński Dąb Lyon

Dąb Polarny Dąb Rubio Dąb Villach

Ambience

Dąb Pirenejski Dąb Naturalny Dąb Norweski

Dąb Garda Dąb Toskania
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Panele laminowane 193x1383x8 mm

Panele laminowane 192x1286x8 mm



20 mm

60
 m

m

Cezar 60
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Listwy przypodłogowe 60x20 mm

Elementy uzupełniające:

Listwy przypodłogowe Cezar 60:

to listwa o szerokości 20 mm i wysokości 60 mm jest
doskonałym wykończeniem podłóg wykonanych
m.in. z paneli podłogowych, deski trójwarstwowej,
czy paneli LVT. Odświeżona gama kolorystyczna,
została dopasowana do aktualnych trendów
obowiązujących w dziedzinie wystroju wnętrz.
Listwa jest łatwa w montażu. Zawiera pełen zestaw
akcesoriów wykończeniowych. 

M089 Biały Mat P089 Biały Połysk M141 Dąb Alabama

M404 Dąb Camas M135 Dąb klasyczny M405 Dąb Moravia

M407 Dąb Porter Ciemny M406 Dąb Selena M142 Jesion Baltimore

M401 Wiąz AmarantaM402 Maestro Świerk
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Drzwi 

przylgowe bezprzylgowe ukryte

przylgowe

Wypełnienie drzwi: plaster miodu
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Drzwi przylgowe 

to tradycyjny typ drzwi, których charakterystyczną cechą jest profilowane

wcięcie (tzw. przylga) bocznej krawędzi skrzydła. Drzwi po zamknięciu

częściowo zachodzą na ościeżnicę co wraz z widocznymi zawiasami nadaje

im klasycznego charakteru.

Wypełnienie drzwi typu plaster miodu

to wkład stabilizujący w postaci sztywnej tektury, której układ zbliżony jest

wizualnie do plastra miodu. Rozwiązanie tego typu skutecznie usztywnia

skrzydło oraz znacznie redukuje jego ciężar, dzięki czemu drzwi są lekkie.

Niestety charakteryzuje się przy tym niskim współczynnikiem ocieplenia i nie

zapewnia optymalnego wygłuszenia dźwięków.



Minimax

Model P

Model D Model L Model M

Porta Decor

Model P

Model D Model L Model M

12 Pakiet SIMPLE

Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne

Dostępne kolory:

Lakier standard - biały

Dostępne kolory:

Okleina Portadecor

Okleina Portasynchro 3D

przylgowe



Natura HR

Model 1

*Model 
z bulajem

Model 2 Model 3 Model 4

Demeter

Model 1

Model 2 Model 3 Model 4 Model 5
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Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne

Dostępne kolory:

Okleina Primo

Okleina 3D Look

Dostępne kolory:

Okleina Primo

Okleina 3D Look

przylgowe      



Arte B

Model Arte B 50

Model ARTE B 10 Model ARTE B 20 Model ARTE B 30 Model ARTE B 50 Model ARTE B 60

DECO 20

Model DECO 40

Model DECO 10 Model DECO 20 Model DECO 30
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Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne

Dostępne kolory:

Okleina Cell 1

Dostępne kolory:

Okleina Dekor DRE-Cell 1

przylgowe



Inter-Amber

Model A00

Model A54 Model C02 Model C03 Model F01 Model 06

Haptic

Model 00

Model 03 Model 03SD Model 04 Model 05
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Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne

Dostępne kolory:

Okleina Eco Top

Okleina High Top

Dostępne kolory:

Okleina Uni Mat Plus

przylgowe      



Juka

Model 3

Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8

Lawenda

Model 3

Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8
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Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne

Dostępne kolory:

Okleina Greko

Dostępne kolory:

Okleina Greko

przylgowe
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Nemo-R

Quanta-QR Qubik-QR

Capri-R Insignia-QR Insygnia-R Jane-R AG1

Jaro-QR eco Jaro-R eco Joon-QR

Dostępne kolory klamek:

M6/M9 - chrom lakierowany /nikiel lakierowany

M6 - chrom lakierowany

M8 - tytan

M9 - nikiel lakierowany

INX - stal nierdzewna

M91 - nikiel satyna velvet

M3 brąz

M45 czarny
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Płytki ścienne 
i podłogowe

nierektyfikowaneRek.
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Płytki nierektyfikowane 

to tzw. płytki kalibrowane czyli układne w serie o najbardziej zbliżonych wymiarach.

Płytki takie mogą się jednak różnić między sobą rozmiarem w zakresie przyjętej

normy, a ta w przypadku większych formatów dopuszcza różnice sięgające nawet

3 mm. Dodatkową cechą zwykłych płytek kalibrowanych jest ich niejednolita

grubość, przy brzegach są one cieńsze i mają lekko zaokrąglone krawędzie.

Rek.



Crema, 250x400 mm

Beige, 250x400 mm

Crema motyw struktura
250x400 mm
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Loft Rek.

Bianco Mat 
250x400 mm

Brown Wood
250x400 mm

*Brown Wood Mozaika
Prasowana, 298x298 mm

Bianko Połysk
250x400 mm

Brown Brick
250x400 mm

*Brown Wood Listwa
48x400 mm

Enrica Rek.

Płytki ścienne

płytki nierektyfikowane * płytki i gresy strukturalne/dekoracyjne oraz mozaiki i listwy dekoracyjne za dopłatąRek.

Płytki ścienne
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Płytki ścienne Płytki podłogowe

Elbo Bianco 
400x400 mm

Elbo Grys 
400x400 mm

Płytki ścienne Płytki podłogowe

płytki nierektyfikowane * płytki i gresy strukturalne/dekoracyjne oraz mozaiki i listwy dekoracyjne za dopłatąRek.

Melby / Elbo Rek.

Ornelia / Tomb Rek.

Bianco, 250x400 mm

Grys,  250x400 mm

Nero, 250x400 mm

Bianco Struktura
250x400 mm

Grys Struktura 
250x400 mm

Nero Struktura 
250x400 mm

*Inserto 
250x400 mm

*Listwa ścienna 
48x400 mm

Bianco, 250x400 mm

Grafit, 250x400 mm

*Bianco Mozaika 
250x400 mm

Tomb Beige 
400x400 mm

Tomb Grafit 
400x400 mm
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Anello Rek.

Bonella Rek.

Płytki ścienne

płytki nierektyfikowane * płytki i gresy strukturalne/dekoracyjne oraz mozaiki i listwy dekoracyjne za dopłatąRek.

Płytki ścienne Płytki podłogowe

Beige, 300x600 mm

*Beige Struktura, 300x600 mm

*Beige Inserto A, 300x600 mm

*Beige Inserto B, 300x600 mm

White, 450x450 mm

White, 308x608 mm *White STR, 308x608 mm

Graphite, 308x608 mm

*Steel 7, listwa ścienna
15x608 mm

*White, mozaika
246x298 mm
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White, 308x608 mm Grey, 308x608 mm

*White, dekor, 308x608 mm *Grey 1, dekor, 308x608 mm

*White STR, 308x608 mm *White, mozaika, 298x298 mm

Płytki ścienne Płytki podłogowe

White, 450x450 mm

Płytki ścienne

płytki nierektyfikowane * płytki i gresy strukturalne/dekoracyjne oraz mozaiki i listwy dekoracyjne za dopłatąRek.

Idylla Rek.

Tapis Rek.

*Steel 15, listwa ścienna, 50x608 mm

Grey, 223x448 mm

*Grey STR,  223x448 mm

*Graphite, mozaika 
265x291 mm

Graphite, 223x448 mm

*Grey, dekor ścienny 
223x448 mm

*Graphite, listwa
ścienna 48x448 mm
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Indira Rek.

Simple Art Rek.

Płytki ścienne Płytki podłogowe

płytki nierektyfikowane * płytki i gresy strukturalne/dekoracyjne oraz mozaiki i listwy dekoracyjne za dopłatąRek.

Płytki ścienne Płytki podłogowe

White Satin, 200x600 mm

Black Satin, 200x600 mm

*Indira Structure, 198x598 mm

PP420 White Satin
420x420 mm

White Glossy, 200x600 mm

*White Glossy Structure Squares
200x600 mm

Black Satin, 200x200 mm

*Black Glossy Structure Cubes
200x600 mm

*Mosaic Mix, 200x200 mm

PP420 White Satin
420x420 mm
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Płytki ścienne Płytki podłogowe

Płytki ścienne

płytki nierektyfikowane * płytki i gresy strukturalne/dekoracyjne oraz mozaiki i listwy dekoracyjne za dopłatąRek.

Forest Soul Rek.

Bantu Rek.

White Satin, 200x600 mm

*Structure, 200x600 mm

Beige, 200x600 mm

*Metal Silver Glossy Border 
listwa ścienna, 200x600 mm

PP420 White Satin
420x420 mm

Cream Glossy, 200x600 mm

*Heksagon Small 
Mosaic Glossy
290x297 mm

Cream Heksagon Inserto
200x600 mm

*Metal Copper Border Glossy,
listwa ścienna, 10x600 mm
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Alaya Rek.

Safari Rek.

Płytki ścienne Płytki podłogowe

płytki nierektyfikowane * płytki i gresy strukturalne/dekoracyjne oraz mozaiki i listwy dekoracyjne za dopłatąRek.

Płytki ścienne

White Glossy, 200x600 mm

White Glossy Line Structure
200x600 mm

*METAL Silver Matt Border, listwa
ścienna 20x598 mm

*Inserto Patchwork, 200x600 mm

Wood Glossy, 200x600 mm

PP420 White Satin
420x420 mm

Skin Cream Matt, 200x600 mm

*Cream Inserto Matt, 200x600 mm

*Mosaic Mix, 
200x200 mm

Skin Beige Matt, 200x600 mm

*Metal Copper Border Matt, 
listwa ścienna, 10x600 mm
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Płytki ścienne

Płytki ścienne

płytki nierektyfikowane * płytki i gresy strukturalne/dekoracyjne oraz mozaiki i listwy dekoracyjne za dopłatąRek.

Marinel Rek.

Wika Rek.

White Glossy, 200x600 mm

*White Glossy Line Structure
200x600 mm

*METAL Silver Border Glossy, 
listwa ścienna, 10x600 mm

*White Chevron 
Mosaic Glossy
200x200 mm

*Grey Inserto Structure
250x400 mm

*Glass Black Border New, 
listwa ścienna, 15x400 mm

*Glass Dark Beige Border New,
listwa ścienna, 15x400 mmPS213 White Matt

250x400 mm

PS213 White Structure
Matt, 250x400 mm

Płytki podłogowe

GPT447 
Light Grey Satin
420x420 mm
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Ceramika
i armatura

Umywalki

WC typu kompakt

Wanny do zabudowy

Baterie umywalkowe i wannowe
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WC typu kompakt

to klasyczny sedes stojący ze spłuczką, szczególnie polecany do łazienek

o niewielkiej powierzchni. Ten typ toalety pozwala na wygodny montaż bez

potrzeby tworzenia dodatkowych modułów przeznaczonych do ukrycia panelu

spłukującego.



Kolor:

biały

Kolor:

biały

Umywalka wisząca

WC kompakt

WC kompakt

Deska WC zwykła

Deska WC zwykła

Kolor:

biały

Kolor:

biały

Kolor:

biały

Kolor:

biały

Kolor:

biały

Kolor:

biały
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Umywalka wisząca

WC kompakt

WC kompakt

Deska WC zwykła

Deska WC zwykła

* miska WC podwieszana za dopłatą

Idol Victoria     

MadalenaRekord

*Miska WC podwieszana

*Miska WC podwieszana
* 
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Umywalka wisząca Umywalka wisząca

*Miska WC podwieszana

*Miska WC podwieszana
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Idea/WP
Wanna akrylowa
wymiar 700x1400 mm

Lana     
Wanna akrylowa
do wymiaru 700x1600 mm

Nao
Wanna akrylowa
do wymiaru 700x1600 mm

Octavia
Wanna akrylowa
do wymiaru 700x1600 mm

*Kenton

Parawan nawannowy
700x1400 mm

Opal +
Wanna akrylowa
do wymiaru 700x1600 mm

Rekord
Wanna akrylowa
do wymiaru 700x1500 mm

*Rekord
Kabina półokrągła
Wymiary: 800x800/900x900 mm
Szkło: 6 mm
Kolor: chrom
Drzwi: przesuwne

Brodzik First półokrągły
Wymiary: 800x800/900x900 mm

*Rekord
Kabina kwadratowa
Wymiary: 800x800/900x900 mm
Szkło: 6 mm
Kolor: chrom
Drzwi: przesuwne

Brodzik First kwadratowy
Wymiary: 800x800/900x900 mm
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Bravo

Savio

Basic Kolory baterii dostępne w pakiecie:

chrom

Kolory baterii dostępne w pakiecie:

chrom

Bateria umywalkowa

Bateria umywalkowa Bateria wannowa ze słuchawką punktową

Kolory baterii dostępne w pakiecie:

chrom

Bateria umywalkowa Bateria wannowa ze słuchawką punktową

Bateria wannowa ze słuchawką punktową



Farby
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W pakiecie SIMPLE przewidziano malowanie ścian i sufitów na kolor biały.

Farby kolorowe dostępne są za dopłatą.

Flutex 5S

Całkowicie matowa farba do ścian i sufitów o stonowanym

połysku i dobrych właściwościach aplikacyjnych.

Sandplast LSR

*Gładź do sufitów lub ścian o bardzo dobrych

właściwościach wypełniających.

flugger

Dekso 5

Matowa farba do ścian o niskim połysku, łączy

funkcjonalność i estetykę z bezkompromisową jakością.

* za dopłatą

*Farby kolorowe z palety kolorów Flugger za dopłatą.
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Oferta Plus
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Usługi dodatkowe, za dopłatą:

▪ meble na wymiar i sprzęt AGD (proponujemy dodatkową usługę

zaprojektowania, wykonania i montażu mebli na wymiar lub ofertę

kuchennych mebli modułowych wraz z zakupem i montażem AGD),

▪ oświetlenie (lampy, kinkiety, halogeny etc.) Możemy zakupić i zamontować

oświetlenie w lokalu na życzenie klienta za dodatkową opłatą,

▪ wykończenie schodów,

▪ wykończenie kominka,

▪ wykonanie zmian budowlanych (np. zmiany położenia lub dodatkowe

gniazdka elektryczne, oświetleniowe, zmiany hydrauliczne w tym wkucie

przyłączy w ścianę, wyburzenia/dobudowanie ścian etc),

▪ dodatkowe prace budowlane (tj. np. gładzenie ścian, podwieszane sufity lub

inne zabudowy z g-k itp.),

▪ dekoracje ścian (np. tapety, beton dekoracyjny, cegła, sztukateria etc),

▪ klimatyzacja (profesjonalne doradztwo, zakup, montaż oraz serwis

klimatyzacji),

▪ elementy ze szkła (oryginalne i dostosowane do potrzeb mieszkania

elementy szklane w postaci drzwi, ścianek).
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SIMPLE 
Kitchen
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Czas na kuchnię!

W naszej ofercie dodatkowej dostępne są dwie propozycje wykonania
mebli kuchennych. Jedną z nich są wysokiej klasy meble niemieckiej
marki Hacker.

Projekt kuchni tworzymy na bazie szerokiej gamy dostępnych
modułów, dopasowując poszczególne elementy do aranżowanej
przestrzeni.

Oferta Häcker to także ogromny wybór frontów, uchwytów i blatów,
dostępnych w bogatej palecie kolorów oraz wykończeń, dzięki czemu
możemy stworzyć kuchnię pasującą stylistycznie do każdego typu
wnętrza.

zabudowy meblowe

Dla bardziej wymagających Klientów, który chcą maksymalnie wykorzystać

potencjał danej przestrzeni, proponujemy szyte na miarę meble na wymiar,

w tym kuchnie, szafy, zabudowy łazienkowe i inne. Zaczynamy od stworzenia

projektu zabudowy, który powstaje w oparciu o potrzeby, preferencje i budżet

Klienta. Na właściwym ku temu etapie prac wykończeniowych, nasi stolarze

dokonują pomiarów w lokalu, aby zweryfikować założenia projektu,

a następnie wykonać w pełni spersonalizowaną zabudowę meblową.

Wszystkie meble dostarczamy w całości do domu Klienta. Następnie wykonujemy

profesjonalny montaż.
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adres:

Pracownia 4HOME
Kleszczowa 18, lok. 11
02-485 Warszawa

pracujemy w godzinach

Pn–Pt: 9:00–17:00
So–Nd: nieczynne

Kontakt Warszawa i trójmiasto

+48 22 404 93 13
+48 666 366 946
biuro@mamytopodklucz.pl

www.mamytopodklucz.pl


