WITAJ W KODO!
Od 2009 roku specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji wnętrz, spełniając marzenia klientów o KOmpletnym DOmu. W tym czasie urządziliśmy ponad 2 500
mieszkań i wykończyliśmy 150 000 m2 powierzchni. Każda realizacja to dla nas indywidualny projekt,
nowe wyzwania i okazja do doskonalenia naszych usług.
Otwórz drzwi do #wnętrzaKODO

KODO NAJLEPSZĄ PRACOWNIĄ WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ W EUROPIE CENTRALNEJ!
W 2020 roku otrzymaliśmy międzynarodowe odznaczenie BUILD Architecture Awards. Ta prestiżowa nagroda
przyznawana jest architektom w uznaniu za innowacyjność, kreatywność i nieszablonowe rozwiązania. W szóstej
edycji konkursu kapituła doceniła KODO m.in. za poziom
obsługi klienta, zaangażowanie na każdym etapie procesu
projektowania i realizacji oraz wysoką jakość usług.

NOWY POMYSŁ

NA WNĘTRZA
POZWÓL ZAPROSIĆ SIĘ DO WNĘTRZ KODO.
Z KODO urządzisz swoje nowe miejsce do życia. Zainspirujemy Cię pomysłami na aranżację, wspólnie projektując
Twoje wymarzone mieszkanie. Wyręczymy Cię w procesie
realizacji – urządzimy dla Ciebie gotowy dom. Wieloletnie doświadczenie i sprawdzony system pracy pozwala
nam przeprowadzać cały proces w sposób przemyślany
i zgodny z założeniami. Indywidualne podejście do projektu sprawi, że będziesz mógł cieszyć się niepowtarzalnym
wnętrzem, stworzonym specjalnie dla Ciebie.

GOTOWE MIESZKANIE W 6 KROKACH
KUPUJESZ MIESZKANIE
Skonsultuj się z nami! W naszym biurze czekamy na Ciebie – gotowi pomóc przeprowadzić
proces zakupu mieszkania.

PODPISUJESZ UMOWĘ Z KODO
Ustalamy zakres usługi, koszty i czas wykonania poszczególnych prac.

PROJEKTUJESZ Z NAMI SWOJE WNĘTRZE
Każdy projekt traktujemy indywidualnie, łącząc nasze doświadczenie z Twoimi preferencjami
i upodobaniami. Zwieńczeniem prac jest zatwierdzenie projektu do realizacji.

PRZEKAZUJESZ MIESZKANIE
Od tego momentu rozpoczyna się realizacja projektu, a termin jej zakończenia jest ustalony
w umowie.

REALIZUJEMY PROJEKT
Nad procesem realizacyjnym czuwa dedykowany opiekun. Nasze realizacje są zgodne z założeniami projektowymi i zawsze ubezpieczone od wszelkich nieprzewidzianych wypadków.

WPROWADZASZ SIĘ DO GOTOWEGO MIESZKANIA
Odbierasz mieszkanie i cieszysz się nową przestrzenią do życia. Pełnię relaksu zapewnia Ci
serwis gwarancyjny, z którego możesz korzystać przez 24 miesiące od daty odbioru.

CO ZYSKUJESZ WSPÓŁPRACUJĄC Z KODO?
KOMFORT
Gdy na naszej głowie są zakupy materiałów oraz realizacja mieszkania, Ty zajmujesz się
czym tylko zechcesz!

OSZCZĘDNOŚĆ
Realizując swoje mieszkanie z naszym wsparciem, oszczędzasz czas i pieniądze, w porównaniu do samodzielnych zakupów.

BUDŻET POD KONTROLĄ
Dzięki dokładnemu projektowi, uwzględniającemu pełny kosztorys, otrzymujesz gwarancję
realizacji założonego budżetu, a koszty możesz ująć w kredycie hipotecznym.

CZAS
Z nami wykończysz mieszkanie nawet w 8 tygodni, a termin ukończenia wszystkich prac
jest gwarantowany!

BEZPIECZEŃSTWO
Nasze realizacje objęte są dwuletnią gwarancją i rękojmią. Nad wszystkim czuwa Twój dedykowany opiekun.

GOTOWE MIESZKANIE
Nasz produkt to gotowe do wprowadzenia się mieszkanie, kompletnie umeblowane i w pełni
wyposażone.

ZAPROJEKTUJ Z NAMI SWOJE MIESZKANIE!
OCENA MOŻLIWOŚCI
Prace rozpoczynamy od szczegółowej inwentaryzacji Twojego mieszkania – tak, aby w czasie
projektowania i realizacji nic nas nie zaskoczyło.

TWOJE POTRZEBY SĄ NAJWAŻNIEJSZE
Chcemy jak najlepiej Cię poznać – wszystko po to, aby stworzyć projekt wymarzonego wnętrza, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Każdy z nas jest inny, dlatego nie ma dwóch jednakowych pomysłów na wnętrze mieszkania.
Każdy projekt KODO to indywidualne wyzwanie i nowe rozwiązania opracowane specjalnie
dla Ciebie.

BIBLIOTEKA PRODUKTÓW KODO
Biblioteka KODO to tysiące produktów oraz usług, które możemy dowolnie zastosować
w Twoim projekcie mieszkania.

BUDŻET POD KONTROLĄ
To Ty decydujesz o zakresie praci wysokości środków, jakie chcesz przeznaczyć na swoje
wnętrze.

BIBLIOTEKA

PRODUKTÓW KODO
POZNAJ BIBLIOTEKĘ PRODUKTÓW KODO.
Każdy klient ma swoje indywidualne potrzeby i upodobania, dlatego stworzyliśmy bibliotekę produktów KODO.
Jest to ogromny zbiór starannie wyselekcjonowanych
elementów wystroju wnętrz, które możemy zastosować
w Twoim mieszkaniu. Cyklicznie odwiedzamy polskie
i europejskie targi designu, utrzymujemy bliskie kontakty z dystrybutorami oraz producentami. Z ich oferty
wybieramy materiały wyjątkowe. Naszą bibliotekę wciąż
urozmaicają topowe produkty, a każdy projekt jest okazją
do poszerzenia zbiorów.

STOLARNIA
KODO

KUCHNIE I ZABUDOWY NA MIARĘ TWOJEGO
WNĘTRZA
Odpowiednia organizacja i optymalnie wykorzystanie
przestrzeni sprawi, że wszystko znajdzie swoje miejsce!
Kuchnie na wymiar, systemy szaf i zabudowy meblowej są
dostosowywane do potrzeb klienta, dzięki czemu przechowywanie staje się jeszcze prostsze. Zaskoczymy Cię
nowymi ideami oraz szeroką gamą wykończeń, dekorów
i funkcjonalnych detali. Najwyższej jakości systemy mebli
i okuć będą gwarancją wieloletniej satysfakcji.
Wszystkie projekty zabudów realizujemy dzięki własnej
stolarni, gdzie każdy indywidualny pomysł zamieniamy
w rzeczywistość. Funkcjonalne kuchnie, zabudowy, garderoby i autorskie meble to domena każdego projektu KODO.
Dzięki kompleksowej realizacji spełniamy marzenia klientów, ale przede wszystkim zapewniamy wieloletni serwis.

OD WNĘTRZA
OCZEKUJ WIĘCEJ

W PEŁNI WYPOSAŻONA PRZESTRZEŃ
Nasz produkt to gotowe mieszkanie, w pełni wyposażone
i umeblowane. Zgodnie z Twoim życzeniem zajmiemy się
doborem każdego detalu od mebli po elementy dekoracyjne. Jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem czołowych
marek branży AGD oraz wyposażenia wnętrz. Pozwala
to oferować klientom KODO korzystne warunki zakupu.
Dzięki bogatej ofercie nieszablonowych rozwiązań aranżacyjnych i technologicznych zrealizujemy dla Ciebie każdy,
nawet najśmielszy pomysł! Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja pozytywnie wpłyną na Twój komfort. Czas spędzony
przy kominku i w prywatnej strefie wellness to doskonały
sposób na relaks i wyciszenie. Rozwiązania SMART umożliwią zautomatyzowanie codziennych czynności, ograniczenie zużycia energii, a także podniesienie bezpieczeństwa.
Ciesz się w pełni wyposażoną, luksusową i komfortową
przestrzenią. Sięgaj po więcej – z KODO!

KOmpletny DOm
NA MIARĘ TWOICH MOŻLIWOŚCI
Punktem wyjścia do współpracy z naszą pracownią są
m.in. Twoje możliwości i założenia budżetowe. Sam określasz, jaką kwotę chcesz przeznaczyć na realizację wnętrz.
Na tej podstawie nasi doświadczeni architekci tworzą projekt na miarę Twoich potrzeb, proponują rozwiązania
aranżacyjne i dobierają materiały.
Urządzając z nami swoje mieszkanie możesz w pełni kontrolować wszystkie wydatki, a gwarantowany w umownie,
koszt wykończenia znasz już na etapie przygotowania
projektu.

BUDŻET

POD KONTROLĄ
Urządzając mieszkanie z KODO możesz w pełni kontrolować wszystkie wydatki, a koszt wykończenia jest znany już od pierwszych etapów projektowania. Na bieżąco
określamy ceny planowanych prac i dedykowanych produktów. Przed rozpoczęciem realizacji otrzymujesz gwarancję założonego budżetu. Podstawą jest kwota bazowa,
która wyznacza ramy naszej współpracy. Wyliczamy ją
jeszcze przed rozpoczęciem tworzenia projektu Twojego
mieszkania. Kwota bazowa zakłada wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych przy użyciu podstawowych
materiałów. Chcemy jednak, abyś w dowolnym momencie
miał możliwość zmiany decyzji w zakresie zastosowanych
produktów czy usług. Dlatego każda modyfikacja jest na
bieżąco wyceniana. Z KODO Twój budżet jest pod kontrolą!

MĘSKI RÓŻ
metraż mieszkania 37.96 m 2
wartość zakresu wykończenia wnętrza 878 zł/m 2

wyposażenie wnętrza

wykończenie wnętrza
kwota bazowa
wartość zmian

27 342 zł
3 501 zł

zabudowy stolarskie
wyposażenie

20 201 zł
12 652 zł

DOM W SZLACHETNYCH BARWACH
metraż mieszkania 176.23 m 2
wartość zakresu wykończenia wnętrza 1 276 zł/m 2
„Najlepsze gotowe wnętrze mieszkalne” – oto wnętrze nagrodzone przez międzynarodowy magazyn architektoniczny BUILD w konkursie Architecture
Awards.

wyposażenie wnętrza

wykończenie wnętrza
kwota bazowa
wartość zmian

114 223 zł
93 943 zł

zabudowy stolarskie
wyposażenie

152 602 zł
107 358 zł

MĘSKIE WNĘTRZE
metraż mieszkania 59.25 m 2
wartość zakresu wykończenia wnętrza 1 623 zł/m 2

„Architekci ze studia KODO po raz kolejny stanęli na wysokości zadania tworząc
klasyczne wnętrze przeznaczone dla mężczyzny. W projekcie mieszkania wszystko
zostało precyzyjnie przemyślane i opracowane. Na każdym kroku widać piękny design i funkcjonalność.”

redakcja potalu sztuka-architektury.pl

wykończenie wnętrza
kwota bazowa
wartość zmian

wyposażenie wnętrza
40 882 zł
48 168 zł

zabudowy stolarskie
wyposażenie

49 311 zł
38 746 zł

(ZA)CHWYT W MOSIĄDZU
metraż mieszkania 40.38 m 2
wartość zakresu wykończenia wnętrza 2 053 zł/m 2

Harmonijne połączenia to nie wynik przypadku. I chociaż każdy z elementów reprezentuje osobny styl oraz unikalny kod, całość
tworzy spójny obraz – rozmyślny efekt pracy
inżyniera-artysty.

wyposażenie wnętrza

wykończenie wnętrza
kwota bazowa
wartość zmian

27 342 zł
49 415 zł

zabudowy stolarskie
wyposażenie

69 942 zł
76 825 zł

KODO

W LICZBACH
3500

Tyle mieszkań wykończyliśmy
i oddaliśmy do użytku.

140260

Tyle metrów kwadratowych
podłóg położyliśmy.

180150

Tyle litrów farby zużyliśmy,
malując ściany mieszkań.

628400
1456

Tyle kilometrów przemierzyliśmy,
aby zrealizować nasze projekty.
Tyle godzin każdego dnia poświęcamy,
by robić jeszcze lepsze wnętrza.

5984214954

Tyle KB danych zajmuje cyfrowe
archiwum naszych projektów.

