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WYJĄTKOWA INWESTYCJA W TATRACH

Osada Salamandra to osada 11 domów dwulokalowych o 
powierzchni 79 m2 (każdy lokal).
Domy polożone na malowniczej polanie Butorowego 
Wierchu przy ulicy Salamandra w Kościelisku, na granicy z 
Zakopanem. Projekt, wyróżnia się unikatowością oraz 
nowoczesnym podejściem do kształtowania form 
zabudowy regionalnej osady górskiej.

Atrakcyjności osadzie dodaje łatwy i sprawny dostęp do 
ścisłego centrum Zakopanego, pozostając w odległości 
zaledwie 3 km od bogatej oferty ulicy Krupówki.



WYJĄTKOWA INWESTYCJA W TATRACH

Osada domów została zaprojektowana tak, aby 
każdy z nich dysponował indywidualnie 
kadrowanym, niezakłóconym, wspaniałym 
widokiem na panoramę Tatr.



PAKIETY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Jak to działa?

00



Loft Affair to jest częścią francuskiej grupy kapitałowej, twórców 

SquareBreak, marki OneFineStay,  od ponad 15 lat roku dynamicznie 

rozwijającej się w zakresie zarzadzania Nieruchomościami w całej 

Europie Zachodniej.

Pod marką dedykowaną na polski rynekod 2017 roku - Loft Affair -

firma posiada ugruntowaną pozycję w Małopolsce,  dynamicznie 

rozwija się na Pomorzu i w regionie Mazur, aspirując na wiodącego 

operatora w kraju, oferując usługi projektowania, wykańczania oraz 

zarządzania nieruchomościami w głównych ośrodkach  gospodarczych 

Polski.



Kompleksowy projekt 
z nadzorem autorskim

Nadzór wykończenia
Nadzór autorski architekta

nad realizacją i kompleksowe

wykończenie wnętrz

Projekt wnętrz
Projekt zachowujący charakter

miejsca, dostosowany do jego

potrzeb funkcjonalnych oraz

ogólnej koncepcji inwestycji

Wyposażenie wnętrz
Szeroka selekcja dostawców

mebli topowych producentów i

marek, meble na wymiar oraz

wyposażenie pod klucz

OFERUJEMY

✓ Wyjątkowy projekt i designerskie wnętrza

✓ Dostęp do materiałów wysokiej jakości w najlepszych cenach rynkowych 

✓ Pełna dokumentacja wykonawcza do realizacji

✓ Oszczędność czasu: profesjonalny nadzór oraz koordynacja całości dostaw
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Apartamenty
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Pakiet Black Velvet opiera się na ciemnej palecie kolorystycznej.

Wnętrze jest wyraziste, pojawiają się elementy palonego drewna,
głębokie czernie i ciemny kamień. Uzupełnienie stanowią
elementy drewniane o ciepłej barwie, które sprawiają, że
przestrzeń prezentuje się nowocześnie i bardzo przutulnie.

Pakiet Blue Cashmere bazuje na odcieniach szarości i
zgaszonego granatu.

Przestrzeń jest delikatna i ma szlachetny i nowoczesny
charakter. Dominacja jasnego, ciepłego drewna powoduje, że
cała atmosfera wnętrza kreuje górską przestrzeń.

Pakiet Black Velvet Pakiet Blue Cashmere

1 STANDARD – 2 WARIANTY KOLORYSTYCZNE



Pakiet wykończenia wnętrz gwarantuje kompleksową usługę 
projektową i najwyższą jakość wykonania w 5 prostych krokach.  

1 2 3

Selekcja pakietu 
wykończenia 

na podstawie oferty

Selekcja wyposażenia 
oraz materiałów

Opracowanie kosztorysu 
oraz dostosowanie 

projektu

Przygotowanie 
dokumentacji 
wykonawczej

Wykończenie
oraz wyposażenie 

mieszkania pod klucz

4 5

Dwa autorskie pakiety 
wnętrz zachowane w 
estetyce dostosowanej dla 
inwestycji, opracowane 
przez Architekta Wnętrz 
do selekcji.  

Szczegółowa selekcja 
materiałów dostępnych w 
każdym pakiecie oraz 
ewentualnych opcji 
dodatkowych. Możliwość 
jednorazowej konsultacji z 
Architektem Wnętrz 
prowadzącym inwestycję. 

Konsultacje z architektem 
w przypadku projektu 
indywidualnego lub wyboru 
opcji dodatkowych w 
zakresie konkretnego 
apartamentu. 

Szczegółowa dokumentacja 
architektoniczna dla 
danego mieszkania zostaje 
opracowana na podstawie 
selekcji materiałów oraz 
wyposażenia. 

Kompleksowe wykończenie 
wnętrza pod klucz, przez 
wykwalifikowany zespół 
profesjonalistów pod stałym 
nadzorem architekta 
wnętrz. 

PAKIET WYKOŃCZENIOWY

- jak to działa?



W skład zakresu wchodzi:

Wykończenie posadzek – panel winylowy  z 
cokołami MDF

Malowanie ścian na kolor

Malowanie sufitów na biało

Dekoracyjne wykończenie wybranych ścian –
tynk dekoracyjny

Drzwi wewnętrzne z klamkami

Okleina drewnopodobna na wybrancyh 
ścianach
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Spotkanie z architektem

Układ funkcjonalny

Zestawienie elementów wyposażenia, oświetlenia 
i materiałów wykończeniowych

Projekt wykonawczy (rzuty posadzek, rzuty ścian, 
rzuty sufitów, rzut elektryki, projekt wykonawczy 
łazienki, projekt zabudowy kuchennej)

Nadzór autorski nad projektem
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Płytki ścienne i podłogowe

Prysznic z odpływem liniowym

Stelaż podtynkowy Geberit

Miska WC podwieszana + przycisk

Umywalka nablatowa z baterią natynkową

Szafka łazienkowa

Ściana prysznicowa

Lustro

Grzejnik elektryczny - ręcznikowiec

Akcesoria Łazienkowe (szczotka do WC, uchwyt 
na papier toaletowy, wieszak ręcznikowy)
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Zabudowa aneksu kuchennego (płyta 
laminowana, blat z płyty HPL, uchwyty 
meblowe, zlew jednokomorowy + bateria)

Łóżko tapicerowane z wezgłowiem

Szafa w zabudowie w sypialni

Szafka pod TV

Zabudowa pralki + szafka w łazience

Zasłony welwetowe + karnisze sufitowe w 
salonie i sypialni

Wezgłowia łóżek z szafką nocną

Drzwi wewnętrzne szklane

Wykończenie z lustra antycznego w wybranych 
miejscach
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Fotel

Narożnik z funkcją spania

Komplet stolików kawowych

Stół jadalniany  

Krzesła do stołu jadalnianego

Lampy dekoracyjne wiszące

Punkty świetlne typu oczka

Punkty świetlne do łazienki IP 44

Kinkiety dekoracyjne

Elementy dekoracyjne (narzuta na łóżko, 
poduszki dekoracyjne, naczynia kuchenne, 
ramki z grafikami dekoracyjne, lustro)

Tapety na wybranych ścianach
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Telewizor ze smart TV, 55’’ na wysięgniku

Pralka wolnostojąca

Zmywarka do zabudowy 45 cm

Piekarnik do zabudowy

Płyta indukcyjna z 4 polami indukcji

Okap do zabudowy z wkładem węglowym

Lodówka do zabudowy

R
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- zakres

PAKIET WYKOŃCZENIOWY

Kontakt z kontrahentami

Koordynacja zamówień

Wniesienie i montaż mebli i oświetlenia

Reklamacje / Niezbędne wymiany produktów

Stały nadzór nad wykonawstwem

Dowóz materiałów

Utylizacja śmieci 
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Możliwe opcje dodatkowe poza zakresem pakietu:

Wykończenie posadzek i wybranych ścian –
podłoga drewniana Jawor z cokołami MDF

Malowanie ścian na kolor

Dekoracyjne wykończenie wysłon na listwy 
karniszowe i nadproża szklanych drzwi –
elementy górlaskie

Dekoracyjne wykończenie wybranych ścian –
spiek i/lub fornir drewniany 

Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe i 
bezościeżnicowe z klamkami
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Wizualizacje wybranych pomieszczeń lub całego 
apartamentu
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Grafika na szkle (w łazience i na klatce 
schodowej)

Umywalka i blat wykonane ze spieku lub 
kamieniaŁa
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Zabudowy na wymiar wykonane z płyt 
lakierowanych z motywami góralskimi

Blat kuchenny wykonany ze spieku

Zabudowa kuchenna fornirowana

Szafa w zabudowie pod schodami z lustrzanymi 
frotami
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Wizualizacje pakiet Black Velvet.

Indywidualny projekt przygotowany pod 
specyficzne wytyczne Inwestora obejmujący 
pełen zakres projeku koncepcyjnego, projekt 
wykonawczy, nadzór autorski, wykonawstwo i 
montaż

Oferta przygotowywana na indywidualne 
zapytanie, podlega oddzielnej wycenie
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- opcje dodatkowe

PAKIET WYKOŃCZENIOWY



PARTER

PIĘTRO

UKŁAD FUNCKJONALNY
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Black Velvet
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- inspiracje
PAKIET WYKOŃCZENIOWY



- moodboard - materiały

PAKIET WYKOŃCZENIOWY



STREFA DZIENNA02.1



STREFA DZIENNA



KUCHNIA

Opcje frontów kuchennych

Dąb czarny szczotkowany Wenge natura Okleina drewnopodobna

Dąb naturalny Dąb belkowy Dąb vintage



KUCHNIA

Tynk dekoracyjny z tłoczeniem parzenicy 



KUCHNIA

- kolorystyka



STREFA DZIENNA

Opcje lamp

Opcje stolików



STREFA DZIENNA



KUCHNIA

Opcje krzeseł

Opcje kinkietów



STREFA DZIENNA

Narożnik z funckją spania

Drewno palone



ŁAZIENKA NA PARTERZE02.2



ŁAZIENKA NA PARTERZE

Wybór płytek

Tapety winylowe z fakturą



ŁAZIENKA NA PARTERZE



KORYTARZ02.3



KORYTARZ

Tapicerowane siedzisko – opcje tapicerki



KORYTARZ

Opcje oświetlenia



KORYTARZ



KORYTARZ



SYPIALNIA 0102.4



SYPIALNIA 01

Tapeta na ścianie



SYPIALNIA 01



SYPIALNIA 0202.5



SYPIALNIA 02

Opcje łóżek tapicerowanych 



SYPIALNIA 02



SYPIALNIA 02



SYPIALNIA 0302.6



SYPIALNIA 03



SYPIALNIA 03



ŁAZIENKA NA PIĘTRZE02.7



ŁAZIENKA NA PIĘTRZE

Opcje oświetlenia



ŁAZIENKA NA PIĘTRZE



PAKIETY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Blue Cashmere
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- inspiracje
PAKIET WYKOŃCZENIOWY



- moodboard - materiały

PAKIET WYKOŃCZENIOWY



STREFA DZIENNA03.1



STREFA DZIENNA



KUCHNIA

Opcje frontów kuchennych

Wiąz bielony Driftwood Dąb bielony

Dąb naturalny Dąb belkowy Dąb vintage



KUCHNIA

Tynk dekoracyjny z tłoczeniem parzenicy 



KUCHNIA

- kolorystyka



STREFA DZIENNA

Opcje lamp

Opcje stolików



STREFA DZIENNA



KUCHNIA

Opcje krzeseł

Opcje kinkietów



STREFA DZIENNA

Narożnik z funckją spania

Panele drewnopodobne z ryflowaniem



ŁAZIENKA NA PARTERZE03.2



ŁAZIENKA NA PARTERZE

Wybór płytek

Tapety winylowe z fakturą



ŁAZIENKA NA PARTERZE



KORYTARZ03.3



KORYTARZ

Tapicerowane siedzisko – opcje tapicerki



KORYTARZ

Opcje oświetlenia



KORYTARZ



KORYTARZ



SYPIALNIA 0103.4



SYPIALNIA 01

Tapeta na ścianie



SYPIALNIA 01



SYPIALNIA 0203.5



SYPIALNIA 02

Opcje łóżek tapicerowanych 



SYPIALNIA 02



SYPIALNIA 02



SYPIALNIA 0303.6



SYPIALNIA 03



SYPIALNIA 03



ŁAZIENKA NA PIĘTRZE03.7



ŁAZIENKA NA PIĘTRZE

Opcje oświetlenia



ŁAZIENKA NA PIĘTRZE



HRMS Invest
ul. Wałowa 4, 

34-100 Wadowice

LOFT AFFAIR 
31-042 Rynek Główny 6, 

Kraków


