Współpraca
z redNet Dom
zapewnia Państwu
24 miesięczną gwarancję
na wykonaną przez nas 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.

dlaczego
warto?

Nadzór techniczny nad prowadzonymi pracami, aż do momentu bezusterkowego oddania wykończonego mieszkania.

Firma redNet Dom zadebiutowała na polskim rynku
w 2008 roku. Od początku swojej działalności świadczymy usługi w zakresie kompleksowego wykończenia
oraz aranżacji wnętrz. Zrealizowaliśmy już blisko 6 000
koncepcji wykończeniowych, zarówno dla Klientów
indywidualnych, jak i dużej grupy Deweloperów oraz
funduszy inwestycyjnych.

Oszczędność czasu dzięki możliwości wybrania materiałów wykończeniowych w jednym miejscu nie
tracicie Państwo czasu na oglądnie
katalogów, wyjazdy do sklepów
budowlanych, czy wyszukiwanie
w Internecie i czasopismach
pomysłów na aranżację swojego
mieszkania.

Nasza firma to zespół ludzi kreatywnych, z pasją
i indywidualnie podchodzących do każdego Klienta.
Stawiamy na profesjonalizm i dbałość o każdy szczegół
wykończenia. Dotychczasowe doświadczenie oraz
zdobyte zaufanie klientów pozwala nam twierdzić,
iż jesteśmy firmą godną polecenia dla wszystkich
chcących wykończyć swoje M.

Współpracę tylko i wyłącznie ze
sprawdzonymi ekipami spełniającymi standardy naszej firmy.

Umów się na spotkanie
z naszymi projektantami
Basic

Silver

Gold

Platinum

od 53 m2 do 107 m2

530

660

860

1 360

od 40 m2 do 52,9 m2

590

710

990

1 570

od 30 m2 do 39,9 m2

690

820

1 150

1 850

od 24 m2 do 29,9 m2

820

970

1 350

2 140
cena zł brutto/m2

lista kontaktów na:
www.rednetdom.pl

Basic

Standardowa
oferta obejmuje

Platinum

oferuje klasyczne i funkcjonalne rozwiązania aranżacyjne przy zachowaniu
przystępnych cen. Program polecany
Klientom chcącym zaaranżować swoje
mieszkanie na własny użytek jak również
na wynajem.

powstał z myślą o najbardziej
wymagających Klientach. Najwyższa
jakość materiałów wykończeniowych oraz nowatorskie rozwiązania
technologiczne pozwolą na uzyskanie
jedynych w swoim rodzaju projektów
aranżacyjnych.

od 530 zł/mkw.
Przygotowanie aranżacji
wraz z wizualizacją
łazienki i WC.

Wykończenie ścian
a. Malowanie sufitów
i ścian farbą akrylową.
b. Glazura w pomieszczeniach
łazienka, WC (wysokość
w zależności od programu).

Wykończenie podłóg
a. Układanie podłóg z listwą
przyścienną systemową: pokój
główny, sypialnie.
b. Gres: kuchnia, przedpokój,
hall, łazienka, WC.

Praca projektowa
pod nadzorem
projektantów wnętrz.

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):
a. Wanna lub prysznic w zależności od istniejących instalacji
i programu wykończenia.
b. Armatura sanitarna.
c. Ceramika sanitarna.

od 1360 zł/mkw.

Silver

Tylko
8% VAT

Wybierz program
najlepiej dopasowany
do Twoich potrzeb

charakteryzuje się największą popularnością ze względu na szeroką gamę
materiałów wykończeniowych wysokiej
jakości o różnorodnych wzorach. Jest to
połączenie funkcjonalnych rozwiązań,
elegancji oraz przystępnych cen.

na materiały i prace
wykończeniowe

od 660 zł/mkw.

Odbiór techniczny
od dewelopera.

Ceny uwzględniają
gwarancję.

Oferta
dodatkowa
zabudowa meblowa
w tym zabudowa
kuchenna, oświetlenie,
meble wolnostojące

Gold

jest propozycją dla osób, które poszukują nowatorskich rozwiązań i indywidualnej aranżacji. Dedykowane materiały
wykończeniowe charakteryzują się
wyszukanym wzornictwem dającym
pewność uzyskania wyjatkowego
designu.
od 860 zł/mkw.

