
 
 
 

 

Inwestor:   projekt: salon z jadalnią 

metraż: 55,00 m² 

 

lista elementów użytych w projekcie: 

 

 

wnetrzewdomu.pl  tel. 514 700 756  /  kontakt@wnetrzwdomu.pl 

 

L.p. nazwa produktu wymiar kolor ilość jedn śr. cena wartość sklep link 

1. panele podłogowe 129x19 cm dąb sedańki 60 m2 39,98 zł 2 398,80 zł Leroy Merlin >> link  

2. listwy przypodłogowe 260x5,8 cm biały 6 szt. 13,98 zł 83,88 zł Krono >> link  

3. farba sufitowa 10 l white 1 szt. 99,00 zł 99,00 zł Beckers >> link  

4. farba ścienna 5 l light grey 3 szt. 106,90 zł 320,70 zł Beckers >> link  

4. beton architektoniczny 30x70 cm jasnoszary 42 szt. 31,48 zł 1 322,16 zł Castorama >> link  

5. kominek 120x280 cm czarny 1 szt. 1 610,00 zł 1 610,00 zł Kratki.pl >> link 

6. stół 180x90 cm dąb / czarny 1 szt. 2 626,28 zł 2 626,28 zł Signal >> link 

7. krzesła 50x76 cm szary 6 szt. 259,00 zł 1 554,00 zł Lectus >> link 

8. sofa 208 cm M2W* P 1 szt. 3 699,00 zł 3 699,00 zł domokoncpet >> link 

9. sofa 130 cm TERMINAL M1W* L 1 szt. 3 499,00 zł 3 499,00 zł domokoncpet >> link 

10. sofa 110 cm PUF 2 szt. 2 400,00 zł 4 800,00 zł domokoncpet >> link 

11. sofa 70 cm M1W* 1 szt. 2 900,00 zł 2 900,00 zł domokoncpet >> link 

12. dywan 200x300 cm szary / czarny 1 szt. 399,00 zł 399,00 zł Ikea >> link 

13. stoliki kawowe 58 cm / 75 cm dąb / czarny 1 zest. 1 397,00 zł 1 397,00 zł woodica >> link 

14. lustra  20x20 cm lustro 20 zest. 75,28 zł 1 505,60 zł e-lustro.pl >> link  

15. konsola 120x85 cm biały / dąb 1 szt. 1 389,00 zł 1 389,00 zł sfMeble >> link 

16. zegar naklejany 60-100 cm czarny   szt. 148,18 zł 0,00 zł Etsy >> link  

https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/panele-deski-parkiety/panele-podlogowe-laminowane/panele-podlogowe-dab-sedanski-ac4-8-mm-artens,p405050,l188.html
https://www.skapiec.pl/site/cat/2940/comp/77619529#from107782
https://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/76735690#from107782
https://www.skapiec.pl/site/cat/3821/comp/20289258#from107782
https://www.castorama.pl/beton-elewacyjny-35-x-70-cm-jasnoszary-0-245-m2-id-1087856.html
https://www.skapiec.pl/site/cat/2918/comp/81562947#from107782
https://webep1.com/go/ef64044249
https://webep1.com/go/e655497e49
https://domokoncept.pl/produkt/tribeca-system-modulowy/
https://domokoncept.pl/produkt/tribeca-system-modulowy/
https://domokoncept.pl/produkt/tribeca-system-modulowy/
https://domokoncept.pl/produkt/tribeca-system-modulowy/
https://www.ikea.com/pl/pl/p/hodde-dywan-tk-pl-wewn-zewn-do-wewnatrz-na-zewnatrz-szary-czarny-20298797/
https://www.woodica.pl/komplet-stolikow-kawowych-debowych-law03.html
https://www.e-lustro.pl/Galeria-Luster/szczegoly/plytki-lustrzane-cztery-kwadraty-ii/17011
https://www.sfmeble.pl/pomieszczenia/sypialnia/konsole-i-toaletki/konsola-blanco-120x85-cm.html
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=10723&awinaffid=431225&clickref=wwd&p=%5B%5Bhttps%253A%252F%252Fwww.etsy.com%252Fpl%252Flisting%252F661867843%252Fduy-zegar-cienny-z981-efekt-3d%5D%5D
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17. donica 65x25 cm jasnoszary   szt. 856,00 zł 0,00 zł Ferm Living >> link  

18. zasłony 130x260 cm 127-92 szary 6 szt. 129,90 zł 779,40 zł Dekoria >> link 

19. rolety rzymskie 115x260 cm 127-01 biały 2 szt. 368,04 zł 736,08 zł Dekoria >> link 

20. rolety rzymskie 190x260 cm 127-01 biały 2 szt. 608,07 zł 1 216,14 zł Dekoria >> link 

21. lampa wisząca 160 cm czarny 1 szt. 1 499,00 zł 1 499,00 zł Azzardo >> link 

22. lampy punktowe 5,5x9 cm black 12 szt. 37,00 zł 444,00 zł Nowodvorski >> link 

     

https://www.skapiec.pl/site/cat/426/comp/76080958#from107782
http://tidd.ly/f271ead2
http://tidd.ly/58e62dfa
http://tidd.ly/ac337795
https://azzardo.com.pl/lampy-wiszace/4418-waves-black.html#/kolor-czarny
https://www.skapiec.pl/site/cat/2955/comp/18667868#from107782

