
Wykończenie pod kluczu



O NAS
Mieszkanie kupione i co dalej?

Często radość z zakupu wymarzonego mieszkania szybko zamienia się w 
panikę i nerwowe przeglądanie Internetu w poszukiwaniu inspiracji oraz 
wolnych terminów dobrych ekip wykonawczych. Nagle okazuje się, że do 
wprowadzenia się do wymarzonego lokum jeszcze daleka droga. Możesz 
podjąć to wyzwanie… albo zdecydować się na współpracę z nami. 

Specjalizujemy się w kompleksowym wykańczaniu mieszkań pod klucz. 
Zajmujemy się wszelkimi zagadnieniami związanymi z wykończeniem 
mieszkania, zaczynając od projektu mieszkania, doboru odpowiednich 
rozwiązań i materiałów. Następnie zamawiamy materiały, dostarczamy je 
na budowę i montujemy. Na koniec sprzątamy mieszkanie po pracach 
budowlanych.

Twoim zadaniem jest jedynie wskazać co Ci się podoba i co chcesz mieć 
w swoim mieszkaniu a nasz zespół zajmie się resztą!



Jak działamy? 

•Spotkanie informacyjne - przedstawiamy naszą ofertę.

•Budżet i wycena na wykończenie mieszkania.

•Przedstawiamy i omawiamy wzory umów.

•Pokazujemy czytelne zasady rozliczania się z poszczególnych etapów prac.

•Możemy zarezerwować termin realizacji.

1. Spotkanie

•Spotkanie aranżacyjne, na którym razem z naszym architektem decydujesz o wyborze 
konkretnych elementów i materiałów wykończeniowych. Pomożemy, doradzimy i 
podpowiemy! 

• Przygotowujemy dla Ciebie wstępny projekt wykonawczy mieszkania wraz z wizualizacją 
łazieki

2. Projekt

•Realizujemy w Twoim imieniu wszystkie etapy związane z wykończeniem – od zamówienia 
materiałów, aż do posprzątania gotowego do odbioru mieszkania. 

•Prowadzimy stały i szczegółowy nadzór nad wszystkimi pracami. Jeżeli chcesz w tym 
uczestniczyć, zapraszamy Cię – po wcześniejszym umówieniu się z nami. 

•Odbiór, na którym przekazujemy Tobie wykończone mieszkanie

3. Realizacja



PAKIETY WYKOŃCZENIOWE

PLUS- od 1099 zł/m2

• Malowanie ścian  w kolorze 
i sufitów na biało 
(szpachlowanie)

• Podłogi wykończone 
panelami laminowanymi

• Listwy przyścienne MDF 
dekoracyjne

• Drzwi wewnętrzne z 
ościeżnicą regulowaną bez 
przylgowe i klamką

• Łazienka wykończona 
płytkami oraz armaturą 
łazienkową, oświetlenie 
łazienkowe oraz lustrem 

PREMIUM-od 1399 zł/m2

• Malowanie ścian  w kolorze 
i sufitów na biało 
(dwukrotne szpachlowanie)

• Podłogi wykończone 
podłogą drewnianą lub 
panelami wodoodpornymi

• Listwy przyścienne MDF 
wodoodporne oraz 
dekoracyjne

• Drzwi wewnętrzne ukryte 
bez przylgowe i klamką

• Łazienka wykończona 
wielkoformatowymi  
płytkami oraz armaturą 
łazienkową, oświetlenie 
łazienkowe oraz lustrem 

INDYWIDUAL 

• Jesteśmy pracownią 
projektową, która oferuję 
projekt wnętrza mieszkania, 
następnie projekt ten 
realizujmy wraz z naszą 
ekipą. Na początku 
wykonujemy projekt i w tym 
etapie dobieramy 
odpowiednie materiały 
oraz meble w określonym 
budżecie klienta. 
Następnie, gdy projekt jest 
skończony, przygotowujemy 
wycenę wykończenia.



PAKIET PLUS



PŁYTKI



PIETRASANTA

Płytka gresowa 598x598 / 11mm

MAT



WOOD NATURE

Płytka gresowa 14,7X89/ 22,1X89



GRAND CAVE

Płytka gresowa 598x598 / 10mm MAT



CIELO

Płyta gresowa
barwiona w 

masie

598x598 / Mat



HOUSE OF TONES

Płytka podłogowa 60X60 / 10mm

Płytka ścienna 898x328 / 10mm



HORIZON

Płytka ścienna 898x328 / 10mm

Płytka gresowa 598x598 / 11mm



UNIT PLUS WHITE

Płytka ścienna 898x328 / 10mm

Płytka gresowa 598x598 / 10mm



TORANO

Płyta gresowa 598x598 / 10mm



Lustra

Lustro prostokątne: 
60/80/100/120 x96 cm

Lustro okrągłe w czarnej 
ramie: 60/70/80

Lustro okrągłe 
60/70/80/90/100



Oświetlenie łazienkowe Nowodvorski, Prestige

Plafon 40cm         Kinkiet 60 cm               Lampa 41 cm/12,5 cm                   Kinkiet 93 cm                  



MISKI WC

Steleż Grohe Rapid Koło/ Roca/ Mexen



UMYWALKI Nablatowe Roca, Swiss, Rea, Mexen



ARMATURA Hansgrohe, Grohe



ARMATURA Omnires



ARMATURA Omnires



KABINY PRYSZNICOWE
Walk IN-80-10- Hartowane szkło, easy clean

Przezroczysta/ Czarna ramka



WANNY Roca, Ceresanit, Lewis– 140-170 cm



PODŁOGI
Egger



PODŁOGI
Kronopol 



PODŁOGI LISTWY PODŁOGOWE 



DRZWI BEZ PRZYLGOWE
Porta- Minimax, Royal, Verte



DRZWI- PORTA
Porta Decor, Resist Artens Loft, 



Dodatki
Niektóre mieszkania wymagają indywidualnego podejścia . Takie 

rozwiązania trudno ująć w wycenie szacunkowej - bez spotkania z 

klientem i ustalenia dokładnego zakresu prac

1. Zmiany lokatorskie

2. Dodatkowe szpachlowanie

3. Okładziny ścienne i sztukateria

4. Meble na wymiar


