
Aranżacja i kompleksowe 
wykończenie wnętrz

bo liczy się wnętrze!

Umów się  
na bezpłatną 
konsultację  
z naszym  

architektem!

  506 046 000        bok@rednetdom.pl       rednetdom.pl

B I U R O 

O B S Ł U G I 
K L I E N T A



Comfort
pakiet

Zależy Ci na funkcjonalnych i trwałych rozwią-
zaniach w przystępnych cenach?

PAKIET COMFORT polecamy klientom chcącym 
zaaranżować swoje mieszkanie na wynajem, 

jak również na własny użytek. Nasi architekci 
w przemyślany sposób pomogą zaplanować wnę-

trze, które wykończymy „pod klucz”.

od 890 zł/m2 brutto

Silver
pakiet

Chcesz wykończyć swoje mieszkanie dobrej 
jakości materiałami, w  ramach rozsądnego 
budżetu i w krótkim terminie?

PAKIET SILVER oferuje materiały wykończeniowe 
uznanych marek i potwierdzonej jakości, a nasze 
doświadczone zespoły projektowo-wykończenio-

we oraz ich rzetelność są gwarancją udanej reali-
zacji.

od 1190 zł/m2 brutto



Gold
pakiet

Zawsze stawiasz na jakość? Chcesz mieć mieszkanie, 
które najlepiej pasuje do Ciebie i Twoich bliskich?

PAKIET GOLD umożliwia klientom realizację nowocze-

snych i  różnorodnych rozwiązań z zakresu wykończe-

nia wnętrz. Oryginalne wzornictwo, różnorodność oraz 
wysoka jakość materiałów czołowych producentów po-

zwolą stworzyć nowoczesne i  ciekawie zaaranżowane 
wnętrza.

od 1490 zł/m2 brutto

Platinum
individual

Dużo wymagasz od siebie i od innych? Wybierasz za-
wsze to co najlepsze i najbardziej pasuje do Ciebie?

PLATINUM INDIVIDUAL jest usługą adresowaną do 
bardzo wymagających klientów, która wyceniana jest 
indywidualnie. Dostarczymy najwyższej jakości pro-

dukty i rozwiązania wykończeniowe od renomowanych 
producentów, dostępne nie tylko w Polsce, ale również 
za granicą.



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.

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.

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

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

Praca projektowa architektów 
i projektantów wnętrz.

Ceny uwzględniają gwarancję.

ul. Bukowińska 2 lok. U5 
02-703 Warszawa

ul. Markowska 22 lok. U7
03-742 Warszawa

ul. Marcina Flisa 4
02-247 Warszawa

ul. Nowa 23
25-376 Kielce

ul. Słomiana 14/ U2
30-316 Kraków

ul. Trójpole 7B,
61-693 Poznań

ul. Jesionowa 22/10.5
40-158 Katowice

ul. Przyjaźni 6 lok. 8
53-030 Wrocław

Nasze biura:

rednetdom.pl

bo liczy się  
wnętrze!

* Podane ceny uzależnione są od powierzchni mieszkania i  nie stanowią oferty handlowej w  rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego. Szczegółowa oferta poszczególnych pakietów aranżacyjnych znajduje się w katalogach, 
które są do pobrania na stronie rednetdom.pl.


