
 Akcja
aranżacja!

WYBIERZ MIESZK ANIE 
Z PROJEKTEM WYKOŃCZENIA

LUB ZAARANŻOWANĄ Z IELENIĄ!



Zaproś architekta lub zieleń  
do swojego mieszkania

Kompleksowo zaprojektowane mieszkanie z doku-
mentacją wykonawczą i specyfikacją produktów 
czy realizacja projektu zieleni we wnętrzu?  Wybór 
teraz należy do Ciebie. Żeby ułatwić Ci decyzję 
przygotowaliśmy katalog, w którym znajdziesz 
szczegółowy opis pakietów, inspiracje. prezen-
tację naszych ekspertów od architektury wnętrz 
i krajobrazu. Później pozostaje Ci już tylko komfort 
wyboru i nadanie Twojemu mieszkaniu stylu, który 
najbardziej będzie z Tobą współgrał. 
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Jesteś już po zakupie mieszkania?
Sprawdź jak skorzystać z promocj i

Wybierz pakiet,  
z którego chcesz skorzystać 

Wpłać min. 30%,  
wartości umowy 

Umów się na pierwszą  
konsultację z Partnerem 

Otrzymasz od nas potwierdzenie, 
imienny dokument premii w formie 
elektronicznej oraz imienny voucher 
na zakup roślin jeśli zdecydujesz się na 
pakiet II

Wybierz Partnera,  
z którym chcesz  
zrealizować promocję 

Podpisz umowę deweloperską,  
rezerwacyjną lub przedwstępną 
w trakcie obowiązywania promocji

Wypełnij formularz rejestracyjny  
(zał. nr. 1 do regulaminu) i prześlij jego skan 
wraz z potwierdzeniem wpłaty 30% 
wartości umowy na adres: 
promocja@archicom.pl 

Skontaktuj się z wybranym Partnerem 
i przekaż mu swój dokument premii oraz 
voucher – możesz to zrobić w ciągu 3 miesięcy 
od otrzymania od nas dokumentu premii

ZACZNIJ PROJEKTOWAĆ  
MIESZKANIE SWOICH MARZEŃ!
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Projekt aranżacji  Twojego mieszkania  
z  dokumentacją wykonawczą 

zakres i  korzyści

I  PAKIET 



PROJEKT KONCEPCYJNY 
Rozpoznanie Twoich oczekiwań 

Propozycja rozplanowania przestrzeni pod względem  
funkcjonalnym: 

rozplanowanie pomieszczeń w zależności od ich przeznaczenia, 
ergonomia wnętrz 

rozmieszczenie mebli ruchomych i stałych zabudów oraz lokali-
zację niezbędnych przewidzianych sprzętów wraz z wymiarami 

Inspiracje, wstępne propozycje materiałów wykończeniowych 
i kolorystyki 

Wstępna koncepcja oświetlenia

WIZUALIZACJE 
Przygotowanie wizualizacji za dodatkową opłatą ustaloną na 
spotkaniu z Projektantem

SZCZEGÓŁOWY PROJEKT WYKONAWCZY 
Projekt mebli na wymiar – szafy wnękowe, garderoby,  
indywidualne meble 

Dobór elementów ruchomych: sofa, krzesła, regały etc. 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
Projekt elektryki i instalacji wod-kan 

Spis konkretnych materiałów

Projekt kończy się przekazaniem książki projektowej w  formie 
elektronicznej – ze wszystkimi elementami projektu wraz  
z wykazem konkretnych produktów 

ROZWINIĘCIE PROJEKTU  
DL A ELEMENTÓW STAŁYCH
Projekt kuchni – dokładny projekt mebli na wymiar z doborem 
zlewu i wyposażenia, dobór sprzętu AGD wg Twoich wytycznych 

Dobór drzwi i futryn 

Dobór materiałów na posadzki i ściany 

Dobór opraw oświetleniowych i lamp 

Wstępny dobór elementów ruchomych 

POZNAJ PEŁEN ZAKRES PAKIETU:

KORZYŚCI: 
Projekt szyty na miarę Twoich potrzeb
Inspiracje i eksperckie doradztwo 
Maksymalne wykorzystanie każdego m2, wygoda na 
co dzień
Oszczędność w domowym budżecie - bardziej precy-
zyjne i porównywalne wyceny podwykonawców,  lepsza 
kontrola budżetu na wykończenie
Oszczędność czasu i energii na poszukiwaniu rozwią-
zań oraz możliwość szybszej wprowadzki
Już nie musisz sobie wyobrażać – zaprojektuj najpięk-
niejsze i najbardziej funkcjonalne rozwiązanie dla siebie 

A

B

C
D
E
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PARTNERZY

KODO 
KODO od 2009 roku projektuje oraz realizuje wnętrza domów 
i mieszkań pod klucz, tworząc zupełnie nowy wymiar tej usługi.  
Dowodem uznania dla innowacyjności oraz kreatywności jest 
prestiżowa nagroda BUILD Architecture Awards przyznana wro-
cławskiej pracowni w 2020 roku. KODO jest autorem prawie 3000 
 gotowych do zamieszkania wnętrz, z których ponad 120 zrealizo-
wała w inwestycjach Archicom. Doświadczenie i wiedza architek-
tów, nie tylko z zakresu projektowania, ale także realizacji wnętrz, 
pozwala proponować rozwiązania wpisujące się w możliwości bu-
dżetowe. Przyszli mieszkańcy mogą cieszyć się niepowtarzalnym 
wnętrzem, urządzonym w sposób przemyślany i odpowiadającym 
na założenia wynikające z ich potrzeb. Współpracując z pracownią 
klienci Archicom mogą liczyć na indywidualny projekt i najwyższe 
standardy obsługi, a w momencie przekazania projektu do realiza-
cji jego wartość, zasili budżet realizacji.

Wybierz KODO i spełnij swoje marzenie o KOmpletnym DOmu.

KODO projekty i realizacje wnętrz | ul. Podwale 1a | Wrocław
530 20 50 70 | wroclaw@kodo.pl
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PARTNERZY

ART. STUDIO 
Jesteśmy kameralną firmą, działającą na polskim rynku od szesna-
stu lat. Nasze niepowtarzalne projekty tworzymy dzięki połączeniu 
wieloletniego doświadczenia w projektowaniu i wykańczaniu wnętrz 
z ogromną pasją i zaangażowaniem, które wkładamy w naszą współ-
pracę z klientami. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy Państwa 
satysfakcję, rzetelne wykonanie projektu oraz wybór najlepszych 
 materiałów. Na rynku wyróżnia nas to, że każdą realizację traktuje-
my indywidualnie i jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie 
współpracy. Zaczynając od wykonania projektu po logistykę zamó-
wień, realizację prac wykończeniowych oraz nadzór autorski, kończąc 
na wykonaniu mebli w naszej autorskiej pracowni stolarskiej. W naszym 
portfolio znajdziecie Państwo projekty oraz realizacje domów, miesz-
kań, pomieszczeń biurowych, kancelarii, salonów fryzjerskich, hoteli 
oraz restauracji. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Art Studio – Projekty 
 artstudio.wroclaw.pl

 Swietłana Kocińska | 694 584 184 
swietlanakocinska@wp.pl 

Łukasz Macuga | 570 392 444 
macugalukasz@wp.pl 
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PARTNERZY

STUDIO S3NS WNĘTRZA 
Agnieszka Stańczyk i Magdalena Felkiel, autorska pra-
cownia wnętrzarsko – realizacyjna we Wrocławiu została 
założona w 2007 roku. Jesteśmy grupą ambitnych pro-
jektantów – architektów pasjonujących się tworzeniem 
najwyższej jakości rozwiązań projektowych i technicz-
nych. W naszej pracy zawsze łączymy najwyższej jakości 
estetykę z funkcjonalnością, mając przede wszystkim na 
uwadze cel klienta oraz aspekty ekonomiczne tworzonych 
przez nas rozwiązań. Wieloletnie doświadczenie sprawia, 
że jesteśmy w stanie wykonać dopracowany, oryginal-
ny i niepowtarzalny projekt wnętrz zgodny w Państwa 
oczekiwaniami. Prace rozpoczynamy od poznania prze-
strzeni, otrzymanych rzutów i inwentaryzacji budowlanej. 
Przygotowany projekt wnętrz zawiera wszystkie elementy 
kształtujące architekturę wnętrza od układu ścian i insta-
lacji poprzez projekty łazienek, kuchni i mebli do doboru 
kolorystyki, karniszy i zasłon. 

Studio S3NS Wnętrza | Curie-Skłodowskiej 55/61  |  Wrocław 
696 058 327 | www.s3nswnetrza.pl   
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PARTNERZY

K2 PROJEKT ALICJA KORDAS 
Projektowaniem zajmuję się od 19 lat. Przez 
10 lat pracowałam jako projektantka dla 
fabryki mebli. Meble są dla mnie jednym 
z najistotniejszych elementów wystroju. 
Muszą być praktyczne, ergonomiczne, ale 
również pełnić funkcję dekoracyjną i two-
rzyć klimat wnętrza. Moje projekty zostały 
zrealizowane w całej Polsce i innych kra-
jach Europy. W swojej pracy staram łączyć 
się nowoczesne wzornictwo z funkcjonal-
nością i nadawać wnętrzom indywidualny 
charakter, spójny z oczekiwaniami, stylem 

kaprojekt2@gmail.com
 www.kaprojekt2.wixsite.com/ka2projekt

K2 Projekt Alicja Kordas 
ul. Zaułek Szkolny 3a | Kamieniec Wrocławski 

531 083 503

życia i pasjami przyszłych mieszkańców. 
Dzięki temu, że zrealizowałam wiele projek-
tów dla klientów Archicom, znam świetnie 
układy, standard, możliwości aranżacyjne 
i najlepsze rozwiązania dla tych inwestycji. 
Razem z partnerem prowadzimy także fir-
mę zajmującą się kompleksowym wykoń-
czeniem wnętrz, łącznie z pełnym wypo-
sażeniem w meble, oświetlenie i dekoracje. 
Chętnie spotkam się z Państwem w dowol-
nym miejscu we Wrocławiu i okolicach. Mo-
żemy także umówić się na rozmowę online.
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Zieleń w Twoim mieszkaniu 
i  na balkonie lub tarasie 

zakres i  korzyści

I I  PAKIET 



Zbadanie Twoich potrzeb i oczekiwań 

Koncepcja aranżacji wnętrza zielenią: dobór roślin, donic,  
mocowań, zielone ściany itp.

Koncepcja aranżacji balkonu, tarasu lub ogrodu: dobór roślin, 
donic, mebli itd.

Dobór i rozplanowanie szaty roślinnej – lokalizacja, ilość  
i dobór gatunków współgrających z Tobą i warunkami 

Wizualizacja projektu 

Ostateczny projekt: spis produktów, roślin, akcesoriów  
wraz z kosztorysem

Voucher na zakup: roślin, donic, akcesoriów do kwoty 8 000 zł 

Poradnik do pielęgnacji roślin 

POZNAJ PEŁEN ZAKRES PAKIETU:
KORZYŚCI: 

Zdrowsze wnętrze i kreatywny design.
Zieleń jest integralną częścią każdej przestrzeni, pomyśl o tym 
już na etapie koncepcji a nie na końcu procesu. Dlaczego?  
Ponieważ rośliny mają moc - oczyszczają powietrze z tok-
syn czy z niektórych alergenów i drobnoustrojów – poprawiają 
 samopoczucie. 
Dzięki eksperckiemu doradztwu zyskasz:
Odpowiedni dobór roślin do warunków panujących we wnętrzu 
Twojego mieszkania i na balkonie lub tarasie. Uwalnianie ich po-
tencjału i gwarancję  żywotności.
Bezpieczny wybór roślin w trosce o wszystkich domowników, 
w tym zwierząt.
Zachwycający efekt estetyczny i indywidualny charakter 
 każdego pomieszczenia w oparciu o Twój własny styl i najnow-
sze trendy
Koncentracja, pokój i harmonia - zadbaj o zdrowy styl życia 
i czuj się komfortowo.
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PARTNERZY

NOWACK A KRAJOBRAZY 
Architektura krajobrazu to nasza pasja. 
Przede wszystkim cechuje nas profesjo-
nalizm i indywidualne podejście do każ-
dego projektu. Posiadamy sześcioletnie 
 doświadczenie w branży, stawiając przy 
tym na ciągły rozwój. Zadowolenie klien-
ta jest dla nas najważniejsze, stawia-
my na jakość usług. Obszar działalności 
 naszej firmy to nie tylko usługi projektowe, 
ale również wykonawcze. Jesteśmy dzię-
ki temu w stanie również wykonać zapro-
jektowaną aranżację. Oprócz ogrodów, 
tarasów i balkonów wykonujemy także 
aranżacje z chrobotka i zielone ściany, co 
stanowi uzupełnienie oferty.

Jestem absolwentką Architektury Kra-
jobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym 
we Wrocławiu ze specjalizacją Inżynie-
ria i Kształtowanie otoczenia, a także 
członkiem stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Ogrodnictwa. Moją zaletą 
jest  innowacyjność i kreatywne podejście 
do projektowania, dlatego jestem otwar-
ta na nietypowe rozwiązania. Prywat-
nie interesuję się ekologią, malarstwem 
i  rysunkiem studyjnym, co pomaga mi rów-
nież uzyskać ciekawe efekty w urządzaniu 
 przestrzeni zielonej.

 
Mgr inż. arch. kraj. Wiktoria Nowacka

Divine Green 
Plac Grunwaldzki 19/23 | Wrocław 504 710 868 | biuro@nowackakrajobrazy.pl
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Co jeszcze przed nami?

Dołącz w najbl iższym czasie  
do naszych webinarów z architektami na temat:

aranżacj i  wnętrz

aranżacj i  i  p ie lęgnacj i  z ie leni  w mieszkaniu

aranżacj i  ogrodów warzywnych i  z iół  w mieszkaniu

DAWK A WIEDZY, INSPIRACJI  I  TRENDÓW.

Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów 
w social  media,  gdzie na bieżąco dowiesz 

się o planowanych eventach. 
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https://www.facebook.com/archicom.deweloper/
https://www.instagram.com/archicom.deweloper/
https://www.linkedin.com/company/grupa-archicom


Salon sprzedaży:  Traugutta 45 |  71  78 58 111

archicom.pl


