
Wyposażenie Luksusowych
Apartamentów w Mielnie



„I kiedy czegoś gorąco pragniesz, 
to cały wszechświat sprzyja potajemnie

Twojemu pragnieniu.”



Wyposażenie
Apartamentów
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Ściany
i sufity

Ściany i sufity
Gładzie na ścianach i sufitach, pomalowane farbami lateksowymi 
Dulux Professional Complex White 3 Mat.
Karnisz sufitowy — listwa maskująca z firanami i zaciemniającymi 
zasłonami ognioodpornymi.
Kafel wielkoformatowy 60x240 cm na ścianie nad blatem kuchennym.

* opcjonalnie za dodatkową opłatą istnieje możliwość zamontowania 
elektrycznego systemu kontroli zasłon połączonego z systemem AI.
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Stolarka
okienna

Okna Aluprof MB-77HS
Drzwi podnoszono-przesuwne są idealną propozycją jako zabudowa 
łącząca pokoje lub ogrody zimowe ze środowiskiem zewnętrznym, 
stanowią wygodne wyjścia na balkon, taras lub otwartą przestrzeń 
ogrodu. System MB-77HS należy do produktów o najlepszych parame-
trach i spełnia wszelkie wymagania stawiane tej grupie produktów.

- Przesuwne, wielkoformatowe okna 3 szybowe
- Kontaktron magnetyczny
- Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 12207
- Wodoszczelność: klasa 9A, EN 12208
- Izolacyjność termiczna: Uf od 1,4 W/(m2K)
- Odporność na obciążenie wiatrem: do klasy C4, EN 12210
- Odporność na włamanie: do klasy RC2



Stolarka
drzwiowa

Łazienka
Drzwi wewnętrzne White Gloss  INTERDOOR:

- model: PŁASKIE, bezprzylgowe,
- wzór: płaskie,
- wypełnienie: płyta MDF,
- 3 zawiasy chowane,
- podcięcie wentylacyjne,
- rozmiar 80x200 i 90x200 cm.

Sypialnia
Drzwi wewnętrzne drewnopodobne INTERDOOR:

- model: PŁASKIE, bezprzylgowe,
- wzór: płaskie,
- wypełnienie: płyta MDF,
- 3 zawiasy chowane,
- rozmiar 80x200 i 90x200 cm.
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Podłogi

Podłogi na parterze i 1 piętrze
Biała płytka gresowa drewnopodobna układana w jodełkę. 
Gat. I.

Podłogi na 2 i 3 piętrze
Panele winylowe Alaskan Grey.

Podłogi w łazienkach
Gres ratyfikowany Antico  Matt 
60x120 cm Gat. I.

Listwy przypodłogowe
Biała listwa maskująca MDF odporna na wilgoć i lakierowana.



Kuchnia
seaandlake.pl 1312

Zmywarka
Bosch

Płyta
indukcyjna
Bosch

Lodówka Electrolux 

Okap Faber 

Bateria Grohe 



Toaleta
seaandlake.pl 1514seaandlake.pl

Szkło walk in
Lustro z 
oświetleniem 
LED

Brodzik 
pod wymiar
Laufen

Toaleta z deską
Laufen Pro 
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Szczotka
toaletowa
Grohe

Wieszak 
na papier
Grohe

Przycisk 
spłuczki
Grohe Skate 
Cosmopolitan

Kaloryfer 
z grzałką 
i timerem
Terma

Stelaż 
podtynkowy
Grohe Rapid   

Deszczownica
Grohe 

Bateria
umywalkowa
Grohe

Umywalka
podblatowa
Laufen Pro
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Blat z 
konglomeratu
do łazienki

Blat z 
konglomeratu
do kuchni

Szafka
łazienkowaUmeblowanie Szafka podblatowa
z miejscem na pralkę. 

Zabudowa
kuchenna
i szafy
Ciąg szaf i szafek 
kuchennych wraz z bla- 
tami z konglomeratu.



Klimatyzacja Daikin  (cena za 1 punkt)Dodatkowe
elementy
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9650 netto

Klimatyzacja to niezbędne wyposażenie Apartamentu. Niezależ-
nie od pory roku, można szybko schłodzić lub zagrzać Aparta-
ment, dostosowując temperaturę do własnych potrzeb. Posiada-
my instalację centralną rozprowadzoną w całym budynku, a prze-
widziana moc konkretnych jednostek jest dostosowana do wiel-
kości Apartamentów.
- Natychmiastowy boost ciepła lub stopniowe i oszczędne ogrze-
wanie dla potrzeb własnych, lub w sytuacji, kiedy klient wynajmu-
je Apartament od ręki,
- podniesienie standardu do użytku własnego i wynajmu,
- niezależne klimatyzatory i moduł sterowania zapewniają wysoki 
poziom higieny w lokalu oraz podnoszą wydajność całego 
układu.

Autorski inteligentny system grzewczy   

5900 netto

System Smart Heat to spora oszczędność na ogrzewaniu. Zdalnie 
uruchamiany system podnosi temperaturę Apartamentu tuż przed 
przyjściem gości. Inteligentny sterownik natychmiastowo podnosi 
temperaturę przy użyciu klimatyzatora, po czym zamienia źródło 
ciepła na oszczędne grzanie podłogowe na gaz. Pozwala to na 
obniżenie temperatury podczas nieobecności o około 5 stopni  
Celsjusza od temperatury użytkowej. System automatycznie 
odcina ogrzewanie/chłodzenie Apartamentu przy otwartych 
drzwiach i oknach. System można obsługiwać przez stronę WWW, 
aplikację lub głosowo. Smart Heat to najwyższej klasy system kon-
trolujący ogrzewanie przeznaczony dla operatorów oraz właścicieli 



Inteligentna klamka z możliwością 
zdalnej kontroli

2650 netto

Inteligentna klamka to jedno z najnowszych urządzeń tego typu. 
Drzwi wejściowe można otwierać za pomocą kodu z aplikacji 
w telefonie. Możemy udzielić dostępu zdalnie, użyć ustawień NFC 
w telefonie i zbliżyć go do klamki a drzwi odblokują się same. 
Klamka posiada możliwość otwierania drzwi w tradycyjny sposób 
kluczem lub kartą zbliżeniową przy kluczach. Cena jest niewysoka, 
a bardzo podnosi standard Apartamentu i zarazem jego wartość. 
To rozwiązanie innowacyjne, pojawiające się dopiero na rynku 
Apartamentów.

Sterowanie temperaturą w sypialni
(dodatkowy punkt)

1900 netto

Dodatkowy punkt z panelem sterowania w sypialni pozwala na 
indywidualne dostosowanie temperatury w pomieszczeniu. 
Niezależnie od pory roku, można szybko schłodzić lub zagrzać 
sypialnię, dostosowując temperaturę do własnych potrzeb. 
Posiadamy instalację rozprowadzoną w całym budynku, a prze-
widziana moc konkretnych jednostek jest dostosowana do wiel-
kości apartamentów.
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Blokada energii elektrycznej Card Holder Alarm w Apartamentach na parterze

900 netto 1900 netto

Blokada energii elektrycznej Card Holder to typowa funkcja hotelo-
wa, pozwalająca zaoszczędzić energię elektryczną w przypadku 
wynajmu Apartamentu. Karta włożona do czytnika pozwala na 
korzystanie z energii elektrycznej. Po wyjściu automatycznie 
odcina dopływ prądu i wyłącza np. pozostawione oświetlenie. 
Card Holder służy do zapewnienia wysokiego poziomu bezpie-
czeństwa i oszczędności energii.

System alarmowy w Apartamentach na parterze. Ze względu na 
brak możliwości montażu rolet antywłamaniowych zewnętrz-
nych na parterze, proponujemy montaż systemu alarmowego. 
System będzie podłączony do systemu antywłamaniowego sko-
munikowanego z firmą ochrony mienia.
Alarm gwarantuje ochronę Państwa dobytku oraz obniża koszta 
związane z ubezpieczeniem lokalu.



Automatyczne zasłony sterowane pilotem Sejf hotelowy montowany w szafie/ścianie

2250 netto

Automatyczne sterowanie zasłonami to ekskluzywne rozwiązanie 
dekoracji okien. W połączeniu z wielkoformatowymi przeszklenia-
mi zastosowanymi w Sea & Lake dają spektakularny efekt wizual-
ny, który w swojej funkcjonalności jest również wygodny i komfor-
towy w użyciu. Dzięki napędom i elektrycznym karniszom, zasłony 
i firany stają się dekoracją, którą można sterować nie ruszając się 
z fotela. 

Sejf hotelowy to w dzisiejszych czasach podstawowe wyposaże-
nie wielu Apartamentów, zwłaszcza tych o wyższym standardzie. 
Instalacja sejfu w Apartamencie to spora inwestycja. Jednak 
może się okazać opłacalna, jeśli w naszym obiekcie zatrzymuje 
się sporo zamożnych osób lub gości biznesowych.
Oferowane sejfy zostały zaprojektowane z myślą o hotelach 
pięciogwiazdkowych. Drzwi sejfów wykonane są z pięciomilime-
trowej blachy stalowej. Sejfy pracują w systemie jednego klucza 
Be-Tech i mogą być otwierane za pomocą kodu, klucza admini-
stratora (pastylka Dallas), lub klucza mechanicznego.
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Kran kuchenny z filtrem Grohe Toaleta myjąca Duravit Starck F 
z pilotem

1680 netto 11 650 netto

Baterie kuchenne GROHE to idealne rozwiązanie dla osób, które 
uwielbiają naturalny smak wody niegazowanej. Unikalna technolo-
gia filtra GROHE Blue oczyszcza zwykłą wodę kranową i usuwa z 
niej wszelkie substancje, które mogą pogarszać jej smak, zamie-
niając ją w świeżą wodę do picia. Baterię pokrytą chromowaną 
powłoką GROHE StarLight wyposażono w dwa odseparowane 
kanały wodne. Oznacza to, że ich strumienie nigdy się ze sobą nie 
zmieszają, a Ty możesz cieszyć się doskonałym smakiem wody 
niegazowanej. Jeden wkład filtrujący GROHE  może oczyścić aż do 
3000 litrów wody.

Design nowej deski SensoWash® Starck f inspiruje estetyką 
i nowoczesnością. Dzięki temu doskonale pasuje do wszystkich 
serii Duravit. Techniczne udoskonalenia od czujnika zbliżeniowe-
go do automatycznego otwierania pokrywy i rozpoznania użyt-
kownika do możliwości regulacji podgrzewania deski, rodzaju 
strumienia i osuszania ciepłym powietrzem gwarantuje maksy-
malny komfort.
Obsługa płaskim, eleganckim i łatwym w obsłudze pilotem lub za 
pomocą aplikacji SensoWash® app. 

1000/6500 netto



Jacuzzi 3-osobowe   

Pogoda w Polsce potrafi być nieprzewidywalna. Zewnętrzne jacuzzi w takich sytuacjach jest luksusowym urozmaiceniem pobytu. Tempera-
turę wody we własnym SPA możesz dopasować do swoich potrzeb i pogody na zewnątrz. Hartowanie ciała w zmiennych temperaturach 
jest zdrowe dla organizmu i poprawia odporność oraz samopoczucie. Prywatne jacuzzi na tarasie daje pewność, że odpoczywasz w higie-
nicznych warunkach. Z ogólnodostępnych ośrodków SPA korzysta codziennie dużo osób, przez co zanieczyszczenie wody jest zdecydowa-
nie większe, niż na własnym tarasie. Widok z prywatnego jacuzzi na jezioro czy las o zachodzie słońca to niezapomniane przeżycie. Własne 
jacuzzi zapewnia odpoczynek na Twoich zasadach, tylko wśród osób Ci bliskich.

49 950 netto
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Dodatkowe
AGD

Telewizor
hotelowy

Mikrofalówka

Pralko
suszarka

* za dodatkową opłatą

Ekspres
ciśnieniowy



Dodatkowe
umeblowanie

* za dodatkową opłatą
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Dywan

Stolik
kawowy

Sofa z funkcją
spania

Szafka TV



Łóżko z szafkami
nocnymi

Stół i krzesłaLamele
ognioodporne

Lampy stojące
3332

notatki

Dodatkowe umeblowanie oraz sprzęt AGD. 

Nie zawsze mamy czas, możliwości lub wizję na wystrój zakupionego Apartamentu. 
W naszej dodatkowej ofercie znajdą Państwo kompleksowe i eleganckie rozwiązania 
wystroju własnego Apartamentu. Gotowe zestawy umeblowania zostały zaprojektowa-
ne przez architekta wnętrz, dzięki czemu mamy pewność, że wszystkie elementy będą 
tworzyły spójną całość. Dodatkowo płatne pakiety różnią się od siebie ilością oferowa-
nych produktów w zależności od powierzchni Apartamentu oraz piętra, na którym się 
znajduje. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na opracowanie wyglą-
du wnętrz, zakup mebli, AGD, oraz ich montaż. Alternatywnie można zakupić własny 
zestaw mebli oraz AGD, który zostanie przez nas fachowo zamontowany w Apartamen-
cie.

Więcej informacji można uzyskać w naszym dziale sprzedaży.



tel. +48 724 650 650

76-032 Mielno
ul. Sosnowy Las 15

info@seaandlake.pl
sales@seaandlake.pl
www.seaandlake.pl


