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o Domsfera i usłudze

DOMSFERA powstała jako owoc długoterminowej współpracy firmy wykończeniowej LUXSFERA  
oraz pracowni architektonicznej ESSA Architektura. Obie firmy działają na rynku polskim od 2009r. a ich 
założyciele zdobywali doświadczenie pracując w branży architektoniczno budowlanej w Polsce i za granicą.

W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów postanowiliśmy połączyć siły i zaproponować produkt 
uniwersalny i kompleksowy, usługę, która wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego inwestora.
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Czasy, kiedy inwestor kupujący mieszkanie, zajmował się jego wykończeniem samodzielnie, 
odeszły już do przeszłości. Mało kto może sobie pozwolić na zorganizowanie budowy 
na własną rękę,  ponieważ jest to nieefektywne, drogie i stresujące – to jak praca na drugie etat.

Samodzielne szukanie materiałów wykończeniowych jest czasochłonne, ponadto nie ma 
gwarancji, ze skomponowane z nich wnętrze będzie estetyczne i zadowalające. W dodatku kupując 
te materiały indywidualnie  -  nie można uzyskać atrakcyjnych rabatów – płaci się więc ich najwyższą rynkową cenę.
Szukanie fachowców (a przy wykończeniu wnętrz potrzebujemy ich sporo: malarze, kafelkarze, 
specjaliści od podłóg, elektrycy, hydraulicy itp.) jest nie mniejszym wyzwaniem,  wiąże się z ich 
ciągłym nadzorem - szczególnie jeśli chodzi o terminowość i jakość wykonanych przez nich prac. Ryzyko 
że proces budowlany przebiegnie pomyślnie  i w terminie, bez dodatkowych kosztów jest stosunkowo duże.

Dziś inwestor jest bardziej świadomy. Nie chce ryzykować i rozwiązywać problemów budowlano 
– organizacyjnych na których właściwie się nie zna. Ceni swój czas, potrafi docenić jakość wykończeń, chce znać 
koszt wykończenia mieszkania z góry, oczekuje że jego mieszkanie zostanie przygotowane sprawnie 
i w terminie. 

DLACZEGO?



Atuty naszych pakietów

Damy Ci gwarancję na wykonane prace.

Pracują dla nas tylko  sprawdzeni fachowcy – a to warunek wysokiego standardu wykończeń.

Używamy materiałów wykończeniowych tylko  znanych i sprawdzonych producentów, 
to daje Ci gwarancję jakości użytych produktów.

Sprawujemy ciągły nadzór techniczny nad prowadzonymi pracami aż do odbioru mieszkania.

Zaoszczędzimy Twój  czas - masz możliwość doboru wszystkich materiałów wykończeniowych 
w jednym miejscu w trakcie kilku spotkań z opiekunem.

Dajemy Ci pomoc profesjonalnego architekta wnętrz przy skomponowaniu użytych materiałów 
wykończeniowych.

W każdym pakiecie dostaniesz minimum projekt łazienki wraz z wizualizacjami.

Nasza oferta jest przejrzysta, koszty wykończenia mieszkania możesz bardzo szybko 
skalkulować na podstawie metrażu.

Dzięki centralizacji usług - proces budowlano-projektowy  jest uproszczony i tańszy.

W Twoim imieniu zakupimy i dowieziemy wszystkie materiały wykończeniowe na budowę.

Dzięki nam czas realizacji przedsięwzięcia zostanie skrócony do minimum.

Nasza oferta jest elastyczna – jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż oferujemy w pakiecie 
– zrobimy to dla Ciebie.

Dostajesz od nas gwarancję terminowości i ceny.
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Czy wiesz, że skorzystanie z naszych pakietów jest dla Ciebie opłacalne? Dlaczego? 

Dzięki obsłudze znacznej ilości inwestycji, mamy dostęp do materiałów wykończeniowych bezpośred-
nio od producentów, a co za tym idzie na atrakcyjnych warunkach cenowych. Co więcej – dzięki temu, 
że wykonujemy dla Ciebie prace budowlane  - od cen produktów płacimy 8% a nie 23% podatku VAT.
Koszt naszych prac wykończeniowych i projektowych jest kalkulowany zawsze tak samo.
Po nawiązaniu z nami współpracy  będziesz znał termin przeprowadzki do nowego lokum. Będzie to termin 
stu-procentowo pewny.

Dlaczego jeszcze warto skorzystać z naszych 
pakietów wykończeniowych?



Założenia ofertowe
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Wykonane są tynki wewnętrzne oraz równe, nie popękane wylewki

Są zainstalowane kratki wentylacyjne

Są zamontowane parapety wewnętrzne

Jest wykonana instalacja wod-kan oraz CO – instalacje są pod ciśnieniem i odebrane

W mieszkaniu jest rozprowadzona instalacja elektryczna, włącznie z osprzętem 
(łączniki, gniazda, licznik energii)

Wykonane są inne instalacje (np. gazowa)

W budynku jest dostępna winda

Szachty wod-kan są zabudowane

Powierzchnia miaszkania powyżej 50mkw (poniżej wycena indywidualna)

Jaki jest poziom wykończeń mieszkań, które przejmujemy:

Czyli co dajemy w cenie i jak wygląda mieszkanie developerskie



Założenia ofertowe
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Czyli co dajemy w cenie i jak wygląda mieszkanie developerskie

Impregnowanie ścian i sufitów przed malowaniem

Malowanie ścian na kolor wybrany z pakietu oraz malowanie sufitów na biało

Uzupełnienia miejscowych nierówności i ubytków w tynku przed malowaniem

Zabudowę GK rur wod-kan jeśli są wykonane natynkowo w miejscach w których nie można 
ich ukryć

Izolację przeciwwilgociową z płynnej folii w łazience

Kaflowanie ścian w łazience do wys. 2,6m, w tym 8szt płytek z dekorem.

Kaflowanie podłóg: w łazience, w części przedpokoju, w kuchni lub części aneksu kuchennego

Montaż kabiny prysznicowej lub wanny w łazience (obudowa wanny GK wraz z kaflowaniem)

Montaż armatury sanitarnej

Wizualizacje i rysunki techniczne łazienki dla każdego pakietu gratis

Montaż podłóg wraz z listwami przyściennymi

Dopasowanie otworów drzwiowych do montażu drzwi oraz montaż drzwi wraz ze ślusarką, 
w tym drzwi do WC wraz z szyldem WC oraz tulejami/kratkami wentylacyjnymi.

Szlifowanie kafli na narożnikach wypukłych

We wszystkich pakietach podwieszane miski WC wraz ze stelażem podtynkowym i obudową

Nasza oferta wykończeniowa obejmuje:



projekt kuchni (wizualizacje oraz projekt techniczny), gładzie sufitów, montaż lamp, montaż AGD











New Trendy New Modus Koło Geo 6 Easy

sanplast BZA Free

Sanplast B/PR









Podłogi laminowane Tarkett zadowolą najbardziej 
wymagających użytkowników. W ofercie też wzór  
francuskiej jodełki w 2 odcieniach



*** UWAGA: możliwość uzycia podłóg drewnianych jest uzależniona od aktualnych promocji producentów
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