bo liczy się wnętrze!
Aranżacja
i kompleksowe
wykończenie wnętrz

OFERTA OBEJMUJE

Przygotowanie aranżacji
wraz z wizualizacją łazienki i WC.
Wykończenie ścian
Malowanie sufitów i ścian farbą akrylową.
Glazura w pomieszczeniach: łazienka,
WC (wysokość w zależności od programu).
Wykończenie podłóg
Układanie podłóg z listwą przyścienną
systemową: pokój główny, sypialnie.
Gres: kuchnia, przedpokój, hall, łazienka, WC.
Stolarka drzwiowa
Wstawienie drzwi (wg katalogu) z ościeżnicą regulowaną, drzwi łazienkowe z tulejami/podcięciem
wentylacyjnym, klamka WC z blokadą łazienkową.

Praca projektowa architektów
i projektantów wnętrz.
Ceny uwzględniają gwarancję.

Wyposażenie łazienki
w urządzenia sanitarne (wg katalogu):
wanna lub prysznic w zależności od istniejących
instalacji i programu wykończenia,
armatura sanitarna,
ceramika sanitarna.

Odbiór techniczny od dewelopera.

Comfort White
pakiet

Zależy Ci na funkcjonalnych i trwałych
rozwiązaniach w przystępnych cenach?
Pakiet COMFORT WHITE polecamy klientom chcącym zaaranżować swoje mieszkanie na własny użytek jak również
na wynajem. Pomożemy Ci wykończyć mieszkanie w taki
sposób, że nie będziesz musiał rezygnować ze swoich marzeń i potrzeb.

935 zł/m

2

brutto

Navy Blue

pakiet

Chcesz wykończyć swoje mieszkanie dobrej jakości
materiałami, w ramach rozsądnego budżetu i w krótkim
terminie?
Materiały stosowane w pakiecie NAVY BLUE są wysokiej
jakości, a nasze profesjonalne wykonawstwo oszczędzi Tobie
konieczności angażowania się w nadzór nad pracami wykończeniowymi.

1015 zł/m

2

brutto

Indygo Deluxe

pakiet

Zawsze stawiasz na jakość? Chcesz mieć mieszkanie,
które najlepiej pasuje do Ciebie i Twoich bliskich?
Pakiet Indygo Deluxe umożliwi Ci realizację nowoczesnych
i różnorodnych rozwiązań z zakresu wykończenia wnętrz.
Oryginalne wzornictwo i wysoka jakość materiałów pozwolą
stworzyć nowoczesne i ciekawie zaaranżowane wnętrza. Zrealizujemy innowacyjny projekt wg Twoich oczekiwań!

1335 zł/m

2

brutto

Platinum
individual

Dużo wymagasz od siebie i od innych? Wybierasz zawsze
to co najlepsze i najbardziej pasuje do Ciebie?
Przygotujemy projekt wnętrza w oparciu o Twoje indywidualne
potrzeby i oczekiwania. Dostarczymy najwyższej jakości produkty
i rozwiązania wykończeniowe od renomowanych producentów,
dostępne nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. Zapraszamy
do kreatywnej współpracy z naszymi projektantami i stworzenia
oryginalnej, a jednocześnie funkcjonalnej przestrzeni.

OFERTA OBEJMUJE
24-miesięczną gwarancję
na wykonaną usługę.
Niższy podatek VAT (8%)
na materiały wykończeniowe oraz atrakcyjne
ceny, które uzyskujemy u naszych partnerów.

Materiały wykończeniowe

najlepszych producentów gwarantujących
wysoką jakość i terminowość dostaw.
Współpracę
tylko i wyłącznie ze sprawdzonymi ekipami
remontowymi, które spełniają standardy naszej
firmy.
Nadzór techniczny
nad prowadzonymi pracami, aż do momentu
bezusterkowego oddania wykończonego
mieszkania.
Oszczędność czasu

OFERTA DODATKOWA
Zabudowa meblowa, w tym zabudowa kuchenna, Home Staging (tzw. wizaż nieruchomości),
oświetlenie.

Dzięki współpracy z naszymi projektantami oraz możliwości wyboru materiałów wykończeniowych w jednym miejscu, nie tracisz czasu na oglądanie dużej ilości katalogów, odwiedzanie
sklepów i marketów budowlanych, czy poszukiwanie inspiracji i pomysłów w internecie na
aranżację swojego M.

od 15 lat na rynku!
Nie zwlekaj i już dziś umów się
na spotkanie z naszym projektantem.

506 046 000
bok@rednetdom.pl

tylko

8% VAT na materiały i prace wykończeniowe

Nasze biura

rednetdom.pl

ul. Bukowińska 2 lok. U5
02-703 Warszawa

ul. Marcina Flisa 4
02-247 Warszawa

ul. Słomiana 14/ U2
30-316 Kraków

ul. Jesionowa 22/10.5
40-158 Katowice

ul. Markowska 22 lok. U7
03-742 Warszawa

ul. Nowa 23
25-376 Kielce

ul. Kamiennogórska 9/U5
60-179 Poznań

ul. Przyjaźni 6 lok. 8
53-030 Wrocław

