PROGRAMY„POD KLUCZ”
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USŁUGI PROJEKTOWE

Łazienka - wykończenie ścian, suﬁtów i podłóg
Łazienka - montaż armatury
Łazienka - montaż ceramiki
Hol - wykończenie ścian, suﬁtów i podłóg
Kuchnia - wykończenie ścian, suﬁtów i podłóg
Pokoje, sypialnie - wykończenie ścian, suﬁtów i podłóg
Montaż drzwi wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach
Materiały budowlane w cenie
Dekoracja wnętrz

ELEMENTY
DEKORACYJNE

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

Projekt układu funkcjonalnego w skali
Projekt rozmieszczenia instalacji elektrycznej w skali
Projekt suﬁtów w skali
Projekt rozmieszczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej w skali
Projekt podłóg w skali
Projekt wykończenia ścian w skali
Projekt łazienki w rozwinięciu ścian w skali
Projekt zabudowy kuchennej w skali
Wizualizacje (ilość w zależności od pakietu)
Dobór oświetlenia
Dobór materiałów wykończeniowych
Kosztorys i harmonogram prac
Spotkania konsultacyjne (ilość godzin w zależności od pakietu)

ZAKRES PRAC
BUDOWLANOREMONTOWYCH

ZAKRES USŁUGI/ STANDARD WYKOŃCZENIA

Panele podłogowe
Deska drewniana
Parkiet drewniany
Listwa przypodłogowa biała H-6/8cm
Listwa przypodłogowa biała H-10cm
Listwa przypodłogowa drewniana
Drzwi wewnętrzne biały lakier/okleina/laminat
Drzwi wewnętrzne lakier kolor/farba akrylowa UV
Drzwi wewnętrzne okleina naturalna
Klamki/szyldy do drzwi wewnętrznych
Płytki ścienne, podłogowe CERRAD
Płytki ścienne, podłogowe DOMINO
Płytki ścienne, podłogowe PARADYŻ dekoracje za dopłatą
Płytki ścienne, podłogowe PARADYŻ
Płytki ścienne, podłogowe TUBĄDZIN dekoracje za dopłatą
Płytki ścienne, podłogowe TUBĄDZIN
Ceramika Roca, Koło
Ceramika Geberit
Ceramika Duravit
Ceramika Villeroy&Boch
Kabina prysznicowa Radaway, Huppe
Armatura natynkowa Kohlman, Grohe, Hansgrohe, Kludi - standard
Armatura natynkowa Kohlman, Grohe, Hansgrohe, Kludi - wyższe serie
Dekoracje ścienne - Farba
Dekoracje ścienne - Tapety
Dekoracje ścienne - Płytka ceglana
Dekoracje ścienne - Deska dekoracyjna
Dekoracje ścienne - Beton architektoniczny
Dekoracje ścienne - Zielone ściany
Dekoracje ścienne - Spieki kwarcowe
Dekoracje ścienne - Fluffo
Meble na wymiar - kuchnie, łazienki, szafy, garderoby
Meble wolnostojące komody, sofy, fotele, krzesła, stoły
Oświetlenie
Schody

CENA PAKIETU BRUTTO:
pakiety dla mieszkań powyżej 50m2 (mniejsze metraże wg indywidualnej wyceny)
* opcja dodatkowa za dopłatą

tel. +48 89 541 75 87, mob. +48 605 55 80 18

