Tworzymy wnętrza
We create interiors

Program
kompleksowych
wykończeń
POZNAJ PAKIET KUCHNIA

Tworzymy wnętrza
We create interiors

GALERIE VENIS
to marka obecna na
polskim rynku od 25 lat.
To zespół kilkudziesięciu
fantastycznych osób, które
każdego dnia wkładają
swoje serce, zaangażowanie
i kreatywność w tworzenie
niepowtarzalnych aranżacji
wnętrz, będących spełnieniem
domowych marzeń Naszych
Klientów.
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ponad

ponad

doświadczenia

zrealizowanych
zamówień

zrealizowanych
projektów

25 lat

100 tys.

1000

Pakiety
wykończeniowe
to nasza specjalność!
Naszą filozofią jest przede wszystkim
dążenie do zadowolenia Klientów.
Codziennie rozwijamy swój warsztat,
śledzimy najnowsze trendy i
podnosimy jakość usług. Design to
nasza największa pasja, a łączenie go
z funkcjonalnością – znak rozpoznawczy
tworzonych przez nas projektów.

Jak to działa?

GALERIE VENIS
Design Studio

tworzy szesnastu młodych
i ambitnych architektów,
architektów wnętrz, projektantów
oraz dekoratorów wnętrz.
Zespołowo dbamy o wyjątkowy
design i wysoką jakość naszych
projektów i realizacji.

Spotkanie
z projektantem

Wybór pakietu
i podpisanie
umowy

Prace
projektowe

Prace
wykończeniowe

Odbiór
gotowego
mieszkania

PAKIET KUCHNIA

PAKIET

KUCHNIA

Projekt szyty na miarę

Idealny przepis
na kuchnię?
Porozmawiaj z architektem i dowiedz
się, jak możemy dopasować projekt
kuchni do Twoich indywidulanych
potrzeb. Wymarzona kuchnia może
być Twoja już od 10 840 zł.
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KUCHNIA

Projekt szyty
na miarę

Wysokie
szafki górne*
Jeśli cenisz sobie funkcjonalność i dużo
miejsca do przechowywania, to jest
to rozwiązanie dla Ciebie. Dodatkowo
brak przestrzeni pomiędzy szafkami
a sufitem ułatwi utrzymanie kuchni
w czystości. Odpowiedni dobór frontów
i ich kolorystyki nada wnętrzu pożądany
charakter, który połączy najnowsze trendy
z Twoimi osobistymi preferencjami.

Indywidualny
projekt
Każda kuchnia jest inna. Każdy
użytkownik ma indywidualne
potrzeby. Opowiedz o nich naszemu
architektowi, a on zaprojektuje
układ funkcjonalny łączący Twoje
preferencje z możliwościami
technicznymi. Oczywiście design jest
nie mniej ważny. Zdradź nam, co Ci
się podoba. Razem wybierzmy styl
wnętrza idealny dla Ciebie, spójny
z aranżacją całego mieszkania.

Nowoczesne
uchwyty
Uchwyty powinny być dopasowane do zabudowy
meblowej, jej stylu, kolorystyki i wielkości.
Możliwości jest naprawdę wiele. Możesz
wybrać m.in. uchwyty relingowe, tradycyjne
gałki, czy nowoczesne uchwyty krawędziowe.
Podobają Ci się minimalistyczne rozwiązania?
Możesz zdecydować się na fronty z uchwytami
frezowanymi lub z systemem „push to open”.

Wyspa
kuchenna*
Myślisz, że jest to rozwiązanie tylko do dużych
domów z przestronną strefą kuchennojadalną? Niekoniecznie. Wszystko zależy od
układu funkcjonalnego aneksu kuchennego.
Dobrze zaprojektowana przestrzeń pozwala
wygospodarować miejsce na ten niezwykle
funkcjonalny i stylowy element zabudowy meblowej.
* Materiały dodatkowo płatne
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Sprzęty AGD*

Pas pomiędzy dolnymi a górnymi szafkami w zabudowie
meblowej to niezmiernie ważny element aranżacji
kuchni. Masz do wyboru ogromną gamę produktów
oferowanych przez GALERIE VENIS. Możesz postawić
tradycyjnie na płytki ceramiczne, ale możesz też wybrać
bardziej wyszukane produkty - zjawiskowe mozaiki,
kamień naturalny, szkło hartowane czy spiek kwarcowy.

Decydując się na stworzenie swojej
wymarzonej kuchni z nami, możesz
skorzystać z oferty na sprzęty
AGD marek SAMSUNG i TEKA.
Możemy przedstawić Ci ofertę
zarówno na duże, jak i małe AGD.
Wybierasz sprzęty od sprawdzonych
producentów, a my bierzemy na siebie
ich zamówienie, koordynację dostaw
oraz podłączenie w Twojej kuchni.

Zlewozmywak
granitowy*

Bateria z elastyczną
wylewką*

W podstawowej opcji PAKIETU KUCHNIA
oferujemy Ci jeden z czterech modeli
zlewozmywaków stalowych. Jeśli jednak chciałbyś,
aby aranżacja Twojej kuchni zyskała bardziej
wyszukany charakter, postaw na zlewozmywak
granitowy. Nasz architekt pomoże wybrać Ci
odpowiednią wielkość i kształt, a także kolor
idealnie pasujący do projektu wnętrza.

To niezwykle funkcjonalne rozwiązanie do każdej kuchni.
Bateria kuchenna z elastyczną wylewką zapewni Ci wygodę
zarówno podczas zmywania, mycia produktów, jak również
porządkowania kuchni. Warto wybrać model, który formą
i kolorem będzie dopasowany do całości aranżacji.

* Materiały dodatkowo płatne

* Materiały dodatkowo płatne
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Nie tylko płytki
ceramiczne*

PAKIET KUCHNIA

Zabudowa szafkowa o długości do 4 mb,
w skład której wchodzą:
PAKIET

KUCHNIA
OPCJA PODSTAWOWA

Bateria kuchenna
model 3 - typu ASTER
z wylewką „U”

lub

Szafki dolne
otwierane z półkami
40, 60, 80 cm

Szafka dolna szufladowa
3 szuflady
40, 60 cm - 1 szt.

Szafka zlewowa
otwierana
45, 60, 80 cm - 1 szt.

Szafki górne wiszące
otwierane z półkami
40, 60 cm

Półki
60 cm

lub

Półki i miejsce
na piekarnik
60 cm

Obudowa lodówki
60 cm

Bateria kuchenna
model 2 - typu ASTER
z wylewką „F”

Bateria kuchenna
model 1 - typu FUNKIA

wysokie szafki górne za dopłatą

Zlewozmywak
model 1 - typu LEGATO
(prostokątny z ociekaczem)

Zlewozmywak
model 2 - typu TWIST
(prostokątny bez ociekacza)

Zlewozmywak
model 4 - typu TWIST
(okrągły z ociekaczem)

Zlewozmywak
model 3 - typu TWIST
(okrągły bez ociekacza)

Reling 192 mm, nikiel satynowy

Uchwyt 256 mm, czarny mat

Uchwyt aluminiowy 128 mm, biały
połysk

Uchwyt aluminiowy 160 mm
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KUCHNIA
OPCJA PODSTAWOWA

Swiss Krono Czarny
U190 MT, PE, SD

Swiss Krono Biały
U8681 SD, U8681 SM,
U8685 SM

Swiss Krono Beż
jasny U119 MT

Swiss Krono Beż
jasny U119 PE

Swiss Krono Błękit
lodowy D3271 PE

Swiss Krono Metalik
laser D2631 PE

Swiss Krono Szary
kamienny U540 VL

Swiss Krono Szary
lawa U3057 VL

Swiss Krono Toffi
U3188 VL

Swiss Krono Dąb
Sztokholm D3821 OW

Swiss Krono Dąb
Warszawa D3312 SD

Swiss Krono Wiąz
Berlin D3192 SW

Swiss Krono Wiąz
Kraków D3191 SW

Egger
Dąb Bardolino szary

Egger
Dąb Hamilton

Swiss Krono Dąb
Helsinki D3316 SD

Swiss Krono Dąb
Madryt D3801 CL

Swiss Krono Dąb
Petersburg D3313 SD

Swiss Krono Beton
Era D1043 BL

Swiss Krono Beton
dekada D3963 SK

Swiss Krono Dolores
D1004 LP

Swiss Krono Granit
ciemny D1203 PE

Swiss Krono Granit
jasny D1202 PE

Swiss Krono
Consuela D1007 BZ

Swiss Krono
Wezuwiusz D4103 SK

Swiss Krono Jesion
Werona D1011 WG

Swiss Krono Cis
łagodny D4875 MT

Swiss Krono Buk
Bordeaux D3806 OW

Swiss Krono Buk
Zurych D3807 OW

Swiss Krono Orzech
Wenecja D1009 MT

Swiss Krono Selena
D1003 PE

Swiss Krono Dąb
na zawsze D1036 WG

Swiss Krono Dąb
pradawny D1035 OW

Swiss Krono Dąb
Siena D1201 WG

Swiss Krono Dąb
Sztokholm D3821 OW

Swiss Krono Dąb
Giovanni D3314 PR

Blaty:

wysokie szafki górne za dopłatą
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Fronty:

DESIGN STUDIO
ul. Grochowska 168, 04-357 Warszawa
tel.: 22 673 03 70, pakietywykonczeniowe@anicar.com.pl

Warszawa

ul. Grzybowska 58, 00-844 Warszawa
tel.: 539 190 919, wnetrza.warszawa@anicar.com.pl

Poznań

tel.: 539 529 126, wnetrza.poznan@anicar.com.pl

Łódź

tel.: 539 190 918, wnetrza.lodz@anicar.com.pl

Homepark Targówek
ul. Malborska 37 lok. B6
tel.: 22 676 73 07, malborska@anicar.com.pl

Home Concept
Al. Jerozolimskie 185, st. 26
tel.: 22 658 08 05, aleje@anicar.com.pl

www.galerievenis.pl

Katalog nie stanowi oferty handlowej. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie zaprezentowane
materiały były stale dostępne. W wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że któregoś
z produktów nie ma na stanach magazynowych lub jest wycofany z produkcji i zastąpiony innym.

