








Jeżeli od wnętrza oczekujesz więcej, 
zrealizujemy każdy, nawet najśmielszy 
pomysł! Dzięki bogatej ofercie niestan-
dardowych rozwiązań aranżacyjnych 
i technologicznych stworzymy dla Ciebie 
luksusową przestrzeń. Lektura ulubionej 
książki w salonie z kominkiem, sterowanie 
oświetleniem z poziomu kanapy, relaks 
w domowym SPA czy ciepło posadzki 
po wyjściu spod prysznica – my komplek-
sowo projektujemy i realizujemy Twoją 
wizję, Ty doświadczasz przyjemności 
i komfortu.

Daj się zainspirować i otwórz drzwi nie-
szablonowym pomysłom na urządzenie 
swoich wnętrz!

If you expect more from your interiors, 
we are here to implement every idea you 
have, even the boldest ones! Thanks to
a broad offer of custom arrangement and 
technological solutions, we can create 
luxurious space just for you. Reading your 
favourite book in a living room equipped 
with a fireplace, controlling the lighting 
from the sofa, relaxing in your home 
SPA or the warm touch of the floor after 
showering - we comprehensively design 
and implement your vision, while you 
experience pure pleasure and comfort.

Get inspired and open the door to unco-
nventional ideas for decorating your 
interiors!





CONSIERGE

PRESTIŻ
Uznani architekci kreują wizję Twojego

wnętrza, a realizacja odbywa się wyłącznie
przy użyciu najwyższej jakości systemów

i szlachetnych materiałów. To sprawia,
że każdy nasz projekt jest unikatowy 

– stworzony wyłącznie dla Ciebie.

KREACJA
Z KODO możesz liczyć na kompleksowe

wsparcie projektanta – od momentu
tworzenia wizji, poprzez zmianę rozkładu

pomieszczeń, po koordynację całego procesu
wykonawczego. Urządzimy dla Ciebie

dobrze przemyślane wnętrze i zrealizujemy
nawet najśmielsze pomysły aranżacyjne!

Do Twojej dyspozycji jest dedykowany
opiekun, który czuwa nad prawidłowym

przebiegiem każdego etapu projektowania
i realizacji. Współpracując z KODO

nie musisz angażować się w proces zakupu
materiałów czy jeździć na budowę.

Spotykasz się z nami w komfortowych
warunkach. Sercem realizacji Twojego

wnętrza są nasze pracownie.

CONSIERGE

PRESTIGE
Recognized architects create a vision
of your interior, and the implementation
is carried out using only the highest
quality systems and high-end materials. 
This makes each of our projects unique 
- created exclusively for our clients.

CREATION
With KODO, you can count on the compre-
hensive support of the designer - from the
moment of the birth of the vision, by changing
the layout of the rooms, to coordination of the
entire implementation process. We will arrange
a thought-through, functional interior for you
and implement even the boldest design ideas!

A dedicated guardian who watches over 
the proper delivery of each stage of your
design and implementation is always at your
disposal. When working with KODO, you
don't have to get involved in the material
purchase process or constantly visit the
construction site. You meet us in comfortable
conditions. Our studios are the heart
of your interior design.

























Wyobraź sobie, że za oknem panują tropi-
kalne upały, a Ty, w domowym zaciszu, 
relaksujesz się, doświadczając przyjemnego 
chłodu… Nie bez powodu rozwiązania takie 
jak klimatyzacja stały się standardowym 
elementem wyposażenia wnętrz. Dzięki niej 
możesz cieszyć się optymalną temperaturą 
i wilgotnością powietrza, bez względu na 
porę roku, dnia i nocy. Wyobrażenia stają
się rzeczywistością. Jaki komfort.

KLIMATYZACJA

Imagine that tropical warmth outside the 
window, and you, at home, relaxing and 
experiencing a pleasant chill... There is a 
reason why solutions such as air conditio-
ning have become a standard element of 
interior design. Thanks to it, you can enjoy 
the optimal temperature and humidity, 
regardless of the time of year, day or night. 
Dreams become reality. That’s comfort.

AIR CONDITIONING



Wycisz myśli i emocje. Rozluźnij się. 
Przekrocz próg swojej prywatnej strefy SPA, 
zostawiając za nim wyzwania codzienności. 
Tu znajdziesz spokój oraz harmonię. Dzięki 
odpowiednio dobranym akcesoriom well- 
ness oraz rozwiązaniom, takim jak hydro-
masaże i sauny, zrelaksujesz swój umysł, 
ciało i ducha. Pozwól sobie na odrobinę 
przyjemności. Zasługujesz na to.

DOMOWE SPA

Dial down thoughts and emotions. Relax. 
Cross the threshold of your private SPA zone, 
and leave the challenges of everyday life 
behind. Here you will find peace and harmo-
ny. Thanks to properly selected wellness 
accessories and solutions such as hydromas-
sage and saunas, you will be able to relax 
your mind, body and spirit. Allow yourself
a little pleasure. You deserve it.

HOME SPA







Wraz z rozwojem technologii pojęcie 
komfortu nabrało nowego znaczenia. Dom 
sterowany za pomocą smartfona, zarówno
z poziomu kanapy, jak i z dowolnego miejsca 
na świecie – to już nie scenariusz filmu sci-fi, 
ale Twoja rzeczywistość. Dzięki inteligent-
nym rozwiązaniom możesz zautomatyzować 
codzienne czynności, zmaksymalizować 
funkcjonalność, zmniejszyć zużycie energii, 
a także wnieść bezpieczeństwo na wyższy 
poziom. W SMART domu nie ma miejsca na 
niemożliwe. Tu dzieje się magia!

SMART HOME

With the development of technology, the 
concept of comfort has gained a new 
meaning. The house controlled by a smart-
phone, both from the sofa level and from 
anywhere in the world - this is no longer 
a sci-fi script, it can be your reality. Thanks 
to intelligent solutions, you can automate 
everyday activities, maximize functionality, 
save energy, and bring security to a higher 
level. In your SMART home, there is no room 
for the impossible. This is where the magic 
happens!

SMART HOME





Wyjdź poza ramy standardowych rozwiązań. Nie bój się przekraczania granic.
Puść wodze wyobraźni i daj się ponieść wizji Twojej nowej przestrzeni do życia.
Cokolwiek nią będzie, my nadamy jej rzeczywisty wymiar.

Sięgaj po więcej z KODO!

Go beyond the standard solutions. Don't be afraid to step through boundaries.
Let your imagination run wild and let yourself be carried away by the vision of your 
new home. Whatever it is, we will make it a reality.

Get more with KODO!
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