Оснащення ванної
кімнати сантехнікою

(відповідно до каталогу):
а. Ванна або душова кабіна залежно
від існуючої системи інсталяції
і проекту.
б. Сантехнічна арматура.
c. Сантехнічна кераміка.

Ціни враховують

гарантію.0

Стандартна
пропозиція
		 включає

Підготовку
дизайн-проекту
інтер’єру

разом з візуалізацією
санвузла (ванної, туалету).

Оздоблення стін

а. Покриття стель і стін акриловою
фарбою.
б. Глазурована керамічна плитка
в ванній кімнаті, туалеті (висота
укладання плитки залежить від
програми).

Настилання підлог

а. Настилання підлоги і установка
плінтусів: салон, спальні.
б. Керамограніт: кухня, передпокій,
хол, ванна кімната, туалет.

Технічна прийомка
від забудовника.

Додаткова
пропозиція
Меблі на замовлення за індивідуальним проектом,
зокрема, забудова кухні, освітлення,
окремо стоячі меблі.

Проектування

під наглядом проектантів інтер’єрів.

Дверні столярні
вироби

Встановлення дверей (відповідно
до каталогу) з регульованою
дверною коробкою, двері у ванну
кімнату з вентиляційними втулками/
вентиляційним підрізом, замок
з блокадою WC..

Basic

пропонує класичні і функціональні рішення за
доступними цінами. Це програма для Клієнтів,
що прагнуть облаштувати квартиру як для
власного ужитку, так і для здачі в оренду.

Інтер’єр
понад усе

Silver

найпопулярніший варіант, завдяки широкій
гаммі високоякісних будівельних
і оздоблювальних матеріалів. Це поєднання
функціональних рішень, елегантності
і доступних цін.

Platinum

ця програма – пропозиція для
найвимогливіших Клієнтів. Найвища якість
оздоблювальних матеріалів і інноваційні
технологічні рішення дозволяють створити
єдиний у своєму роді дизайнерський
проект.

Тільки
8% ПДВ

на оздоблювальні
роботи і матеріали

Gold

це пропозиція для осіб, що шукають
новаторські рішення і індивідуальний підхід.
Пропоновані оздоблювальні матеріали
відрізняються вишуканим дизайном, що дає
гарантію отримання виняткового інтер’єру.

Виберіть програму,
що відповідає
Вашим потребам

Співпраця
з redNet Dom
дасть Вам:
24- місячну гарантію
на виконану нами послугу.

Нижчий податок
ПДВ (8%)

на оздоблювальні матеріали та
привабливі ціни на товари наших
партнерів.

Оздоблювальні
матеріали

найкращих виробників, які
гарантують високу якість і своєчасні
поставки.

Фірма redNet Dom дебютувала на
польському ринку в 2008 році. З самого
початку своєї діяльності ми надаємо
послуги у сфері комплексного оформлення
і дизайну інтер’єрів. Ми реалізували
близько 6 000 проектів організації
інтер’єру для індивідуальних клієнтів,
девелоперів, інвестиційних фондів.

Співпраця

тільки і виключно з перевіреними
бригадами, що дотримуються стандартів
нашої фірми.

Технічний нагляд

за виконанням праць до моменту
остаточного прийому-передачі якісно
оздобленої квартири.

Економія часу

завдяки можливості вибору
оздоблювальних матеріалів в одному
місці, Вам не доведеться витрачати
час на перегляд каталогів, поїздки у
будівельні магазини, пошук в Інтернеті
і в журналах ідей дизайну своєї квартири.
Наша фірма – це колектив креативних,
захоплених своєю справою людей, які
шукають індивідуальний підхід до кожного
Клієнта. Ми робимо ставку на професіоналізм
і продуманість кожної деталі оздоблення. Наш
багатолітній досвід та довіра клієнтів дозволяють
стверджувати, що ми є фірмою, гідною
рекомендацій для усіх бажаючих облаштувати
своє житло.

Домовтесь
про зустріч

з нашими проектантами

info.rednetdom.pl

