
REMONT
ZOSTAW NAM 

Nie trać czasu i pieniędzy

WYKOŃCZENIE
W PAKIECIE

PAKIETY
WYKOŃCZENIOWE

Najwygodniejszy sposób!

Stworzenie Pięknego wnętrza wymaga czasu, wiedzy i ogromnego 
zaangażowania. Zajmiemy się tym za Ciebie. Uwolnimy cię od 
jeżdżenia po sklepach, szukania materiałów i pilnowania ekipy 
remontowej. Zrobimy to za Ciebie, a przy tym użyjemy do realizacji 
tylko najlepszych jakościowo materiałów znanych marek 

Jeśli szukasz pomocy w wykończeniu domu lub mieszkania – nowego 
lub do generalnego remontu, jeśli nie chcesz sam zmagać się z ekipą 
remontową, tracić czasu na jeżdżenie po sklepach, a projekt wnętrza 
wolałbyś powierzyć profesjonalistom – to dobrze trafiłeś!

Oferujemy kompleksową usługę wykończenia wnętrz pod klucz.

Dzięki nam nie tracisz czasu, masz wpływ na budżet i finalny wygląd 
wnętrza. Znasz termin odbioru gotowego mieszkania.

Z pomocą architekta i w ramach zaplanowanego budżetu wybierzesz materiały wykończeniowe,
resztą zajmiemy sie my. Bierzemy na siebie całość prac remontowych, ich koordynację, 
zamówienie i transport materiałów wykończeniowych oraz sprzątanie po zakończeniu prac.

Jeśli marzysz o kompleksowym wnętrzu z piękną i funkcjonalną kuchnią - domów jeden 
z 4 Pakietów Plus i wprowadź się do gotowego mieszkania.

Jeśli zamiast mieszkania masz dom, w którym potrzebne są schody i ich oświetlenie, jeśli marzysz 
też o kominku - zamów dodatkowo jeden z 2 Pakietów Dom.

Podłogi z listwami, farby, drzwi wewnętrzne, łazienka z wanną lub kabiną prysznicową, armatura

PROCES 
ARANŻACJI 
mieszkania 
lub domu

2018

od 

12
lat na rynku

ponad 

2000
realizacji

1 mln
polisa OC

ponad 

20 000
produktów

Masz dodatkowe pytania? 
Zadzwoń! 786  866  997

Inwestycyjnie

PROSTY
P A K I E T

Na dobry Start 

WYGODNY
P A K I E T

Urok naturalnego drewna 

WYGODNY 
WOOD

P A K I E

Inwestycyjnie 
i minimalistycznie

Ergonomia w sercu 
Twojego domu

Wyposażenie ponadczasowe 
i eleganckie

PROSTY
PLUS

P A K I E T

Kuchnia i AGD 
na miarę
 

 

WYGODNY
PLUS

P A K I E T

Na miarę Twoich potrzeb

KOMFORTOWY
P A K I E T

Udekorowany i funkcjonalny

KOMFORTOWY 
ART

P A K I E T

Z miłosci do designu

STYLOWY
P A K I E T

KOMFORTOWY
PLUS

P A K I E T

STYLOWY
PLUS

P A K I E T

Zamieszkaj u siebie

 

WYGODNY 
DOM

P A K I E T

Dom na miarę Twoich potrzeb

KOMFORTOWY
DOM

P A K I E T

PAKIETY
WYPOSAŻENIA PLUS

PAKIETY
DOM

Zabudowa kuchenna; AGD, armatura kuchenna

Wykończenie schodów i kominka

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Dostosowanie instalacji w łazience

Dostosowanie instalacji w kuchni

Zmiany rozlokowania ścian działowych

Drobne wyburzenia i dostawienia poprawiające funkcjonalność

Sufity podwieszane z oświetleniem w łazienkach

Sufity podwieszane w kuchni

Dodatkowe punkty oświetlenia sufitowe i ścienne

Modne karnisze wraz z maskownicami w kolorze białym

Meble łazienkowe

CO JESZCZE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Nasza oferta to propozycja dla zabieganych i wymagających Klientów pragnących kompleksowej 
obsługi i odebrania w pełni urządzonego wnętrza. W ramach pakietów oferujemy pełne 
wykończenie wnętrz oraz opcje wyposażenia w różnych przedziałach cenowych.



TYLKO U NAS PRAWDZIWE
„POD KLUCZ”!

Proces aranżacji
MIESZKANIA lub DOMU 

WIZJA LOKALNA 
DOMÓW I LOKALI 

DO REMONTU
Koordynator szacuje 

wycenę Prac  
remontowych

PODPISANIE 
UMOWY NA 

PAKIET
(Rezerwacja terminu 
na prace aranżacyjne 

i wykończeniowe)

SPOTKANIE OFERTOWE
(BEZPŁATNE)

PAKIET 
WYKOŃCZENIA

Wybór materiałów 
z Pakietu

DODATKOWE 
WYKOŃCZENIE

Analiza potrzeb 
dodatkowych 

z wyceną

PAKIETY 
WYPOSAŻENIA 

PLUS
Omawiamy 

Zabudowę kuchenną 
z AGD

OŚWIETLENIE 
I DEKORACJE 

ŚCIENNE
Dotyczy tapet 

i sztukaterii

OMÓWIENIE 
WIZUALIZACJI

Omówienie 
poprawek do 

wprowadzenia

Otrzymasz szacunkową wycenę (przedział cenowy) wraz 
z sugerowanym zakresem prac. Na tym etapie ważny jest już wybór 
Pakietu, ponieważ różne materiały wymagają innego przygotowania 

podłoża. Wycena potwierdzana jest po ustaleniu ostatecznego 
projektu wykonawczego. Niektóre prace do potwierdzenia kosztów, 

mogą wymagać „odkrywki”.

Rezerwacja Pakietu w ustalonej cenie od tej pory obowiązuje.
Prace Aranżacyjne rozpoczną się wg. ustalonego harmonogramu nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed umową i nie później niż 3 miesiące. 
Staramy się, żeby pomiędzy kolejnymi  spotkaniami przerwa 

wynosiła od tygodnia do maksimum 2 tygodni i następowały one 
sprawnie po sobie. W ten sposób unikniemy zbyt wielu zmian.

Na tym etapie omówisz 
z architektem swoje 

pomysły i nasze propozycje 
zmian i dodatkowych opcji 

wykończenia. Na koniec 
tego spotkania powstaje 

załącznik do umowy
„ZMIANY - 

WYKOŃCZENIE”, który 
zawiera dodatkowy zakres 

prac i materiałów, cenę 
i dodatkowy termin 

realizacji tych zmian.

Architekt przedstawi 
i doradzi spośród naszej 

oferty Pakietów PLUS 
najlepszy układ kuchni oraz 

rodzaj frontów. 
ZAMÓWIENIE zawiera 

wybraną opcję 
z koordynacją, montażem, 

transportem, armaturą, 
zlewozmywakiem 

i wybranym zestawem 
AGD.

Dobierając oświetlenie 
z naszej oferty zyskujesz 

poradę architekta, 
kompleksową obsługę 

zamówień, montaż 
z doborem źródła światła. 

Cena, wybrane oprawy oraz 
termin będą ustalone 

w ZAMÓWIENIU 
OŚWIETLENIA.*

 *W razie braku lub 
uszkodzenia w transporcie 
odliczamy koszt oprawy w 
całości lub proponujemy 

wymianę.

Wszystkie wybrane opcje 
możemy teraz pokazać na 

wizualizacjach, które 
zawiera Twój Pakiet 

(w miarę dostępności 
modeli). Dzięki temu masz 
pewność, że ustalona cena 

i zakres nie zmienią się, 
a terminy zostaną 

dotrzymane. 
Wprowadzamy poprawki 

kolorystyczne 
i rozlokowania glazury.

Po tym spotkaniu powstaje 
załącznik do umowy

„SZCZEGÓŁOWY ZAKRES 
MATERIAŁÓW”, który 
zawiera wybrane przez 

Ciebie materiały z Pakietu.

SPOTKANIA ARANŻACYJNE

JASNO OKREŚLONY ZAKRES PRAC I MATERIAŁÓW W USTALONEJ CENIE

MODNE WNĘTRZE – ZNANE MARKI

GWARANCJĘ 24 MIESIĄCE NA PRACE

OSZCZĘDNOŚĆ 15% VAT 

Nasze doświadczenie zapewnia wysoki standard 
wykończenia, na który dajemy gwanrancję.

ODBIÓR LOKALU 
OD DEWELOPERA

(na remont)
Koordynator 

sprawdza stan Lokalu

PROJEKT 
WYKONAWCZY

Omówienie 
z architektem 

i koordynatorem 

ZAMÓWIENIA
Koordynator 
rozpoczyna 

zamówienia zgodne 
z projektem 

wykonawczym

ODBIÓR KLUCZY
Rozpoczęcie dostaw 

materiałów 
i rozpoczęcie prac

NADZORY
Prowadzone przez 

Koordynatora 
i Architekta. Na 

koniec tego etapu 
przeprowadzamy 

odbiór wewnętrzny

SPRZĄTANIE 
PO REMONCIE

Usuwane są 
pozostałości po pracach 

remontowych oraz 
sprzątane wszystkie 
powierzchnie płaskie

ODBIÓR 
WYKOŃCZENIA

Wprowadzamy 
poprawki, 

jeśli są zgłoszone

WYPOSAŻENIE
Montujemy 

wyposażenie

ODBIÓR 
WYKOŃCZENIA

Wprowadzamy 
poprawki, 

jeśli są zgłoszone

ODDANIE KLUCZY 
DO LOKALU

Odbierasz klucze 
i karty gwarancyjne

SERWIS

Montaż zabudów zaczynamy wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że wykończenie jest zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Wymiana płytki 
lub zmiana fragmentu wykończenia może okazać się niemożliwa po zamontowaniu w tym miejscu zabudowy.

Czy może przyspieszyć ten proces? Oczywiście, ale zależy to od współpracy obu stron. Kiedy klucze od lokalu zostają u nas 
montaże toczą się znacznie sprawniej i możemy określić czas ich zakończenia.

Po zakończeniu procesu aranżacji i przekazaniu lokalu w Twoje ręce, obowiązuje 24 miesięczna gwarancja na prace oraz gwarancje 
producentów ma materiały i urządzenia. Obowiązuje też nasza polisa OC w kwocie do 1 000 000 pln. Zapoznaj się z zasadami gwarancji 

i konserwacji, żeby wykończone wnętrze służyło Ci jak najdłużej. Warunkiem skorzystania z ochrony jest prawidłowe zgłoszenie.

Gdyby zdarzyło Ci się zniszczenie z Twojej winy, możemy pomóc 
w usunięciu usterki odpłatnie. Wystarczy, że zgłosisz nam usterkę przez formularz serwisowy.

PRZYGOTOWANIE 
DO ROZPOCZĘCIA PRAC

PRACE W TOKU

MONTAŻE W TOKU WPROWADZASZ SIĘ!

Zrób to z Nami kompleksowo

Najchętniej w ten dzień architekt wykonuje pomiary, 
a w razie potrzeby wykonawca weryfikuje sposób 

wykonania. W ten sposób przyśpieszamy prace nad 
projektem.

Jeśli stan lokalu wymaga poprawy lub wybierasz 
wykonanie prac dodatkowych według dodatkowych 

sugestii Wykonawcy, które podniosą jakość, 
przygotowujemy aneks na dodatkowe prace z ceną 

i dodatkowym terminem, jeśli miałby się on wydłużyć.

Koordynator czuwa nad procesem zamówień i sprawnym rozpoczęciem prac, kiedy zjadą najpotrzebniejsze 
materiały. Zdarza się, że musimy poczekać chwilę dłużej na dostarczenie materiału, bo np. był wadliwy lub został 

uszkodzony w transporcie. Takich zdarzeń nie uda się nam przewidzieć wcześniej, zatem reagujemy na bieżąco na 
zmieniający się harmonogram.  W razie potrzeby informujemy Państwa o takim zdarzeniu. Jeżeli jesteśmy wstanie 

poprzesuwać prace i nie wpływa to  np. na termin oddania, sami podejmujemy takie decyzje.

W tym czasie nie tylko my się przygotowujemy. To również czas na przeprowadzenie zgłoszonych poprawek 
deweloperskich. Również Ty masz tu swoja rolę. Musisz podpisać umowę na dostawę mediów u wybranego operatora. 
Bez dostępu do prądu  i wody nie możemy rozpocząć prac.  W przypadku lokali do remontu potrzebne mogą być zgody 

urzędowe jak zwiększenie mocy prądu lub odcięcie gazu.

Niektóre zabudowy, zwłaszcza szafy wnękowe, wymagają pomiaru po wykonaniu prac wykończeniowych, 
do przygotowania oferty  z zakresem i wyceną. Taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim po 

dostosowaniu przez nas przestrzeni pod taką zabudowę.  Lokale deweloperskie tez różnią się wymiarami
w zakresie, który może zmienić wielkość, a tym samym charakter zabudowy. Zatem proponujemy dobrać 

moment pomiaru pod zabudowy do każdego wnętrza indywidualnie.


