
stwórz z nami projekt,
     wybierz materiały i nie   
     martw się o nic więcej

Zamieszkaj tak, jak lubisz
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BASIC
PRACE WYKOŃCZENIOWE

KUCHNIA
- Zabudowa mebli kuchennych z laminatu, blat laminowany, 
   bez sprzętu AGD
- Montaż zaworów
- Panel laminowany w pasie roboczym
- Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z baterią

ŁAZIENKA
- Płytki podłogowe (monokolor), płytki na ścianach do wyso-
   kości ościeżnic (monokolor)
- Wanna
- Miska kompaktowa z deską zwykłą
- Armatura: baterie umywalkowe stojące i wannowo-
   -natryskowe natynkowe
- Umywalka z postumentem lub półpostrumentem- Umywalka z postumentem lub półpostrumentem

USŁUGI
 - Logistyka i transport, wywóz gruzu, sprzątanie

- Instalacje elektryczne, hydrauliczne i grzewcze bez zmian   
   (stan deweloperski)
- Wykonanie hydroizolacji w łazience
- Malowanie ścian i sufitów na biało farbą lateksową
- Drzwi PORTA MINIMAX z klamkami i montażem
- Parapety PCV
- Osprzęt elektryczny SIMON 10 - Osprzęt elektryczny SIMON 10 
- Podłogi: panele laminowane AC 4 na podkładzie, listwy przy-
   podłogowe PCV, płytki podłogowe w kuchni i przedpokoju,   
   gres techniczny







Realizacja w 5 krokach
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1.
Na pierwszej rozmowie chcemy poznać Ciebie, Twoje potrzeby i 
inspiracje. Zapoznamy Cię z naszą ofertą i przekażemy wszelkie 
niezbędne informacje.

2.
Po wyborze pakietu podpisujemy umowę. Otrzymasz także 
ankietę, która pozwoli nam przygotować projekt najlepiej 
odpowiadający Twoim potrzebom. W zależności od pakietu 
możesz również zrezygnować z projektu - wtedy zaangażujemy 
Cię w proces realizacji. 

3.
Wraz z Tobą ustalamy szczegóły projektu.
Możesz przekazać nam swoje pomysły i inspiracje. 
W zależności od wybranej opcji będziesz mieć możliwość 
podejrzenia końcowego efektu na wizualizacjach.

4.
Po akceptacji projektu przygotowujemy harmonogramy, zakres 
rzeczowo-finansowy i przystępujemy do realizacji. Odtąd 
przekazujesz lokal w nasze ręce – zorganizujemy dla Ciebie 
zakupy, ekipy i prace od A do Z.

5.
Odbierasz klucze do gotowego mieszkania - to takie proste! 
Co więcej na wykonane prace otrzymujesz naszą gwarancję 
i serwis. 




