PAKIET
FREESTYLE
Indywidualny projekt wnętrza,
nieograniczony wybór
materiałów i wykonawstwo
w ramach jednej umowy!

WYJĄTKOWY PROJEKT

NIEOGRANICZONY
WYBÓR MATERIAŁÓW

Co zyskujesz, wybierając
pakiet FREE STYLE?

INDYWIDUALNOŚĆ
• w pełni zindywidualizowany projekt wnętrza,
dopasowany do Twoich preferencji i budżetu
• aranżacja wnętrza dopracowana pod kątem
funkcjonalnym i estetycznym

OSZCZĘDNOŚĆ 15%
NA PODATKU VAT

3-LETNIA RĘKOJMIA
NA WYKONANE PRACE

KORZYŚCI FINANSOWE

BOGATĄ OFERTĘ MATERIAŁÓW

• oszczędność 15% na materiałach budowlanych
• gwarancja niezmienności ceny
(po podpisaniu umowy)

• dowolność w wyborze materiałów z pełnej
oferty showroomów GALERIE VENIS
• materiały wykończeniowe europejskich marek
z segmentu premium

BEZPIECZEŃSTWO

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

• nadzór architekta, koordynatora
oraz inspektora budowlanego
• 36-miesięczną rękojmię
na prace wykończeniowe

• gwarancja terminowego oddania mieszkania
(zgodnie z terminem ustalonym w umowie)
• odbiór mieszkania gotowego do zamieszkania

www.galerievenis.pl

Cena 699 zł brutto/m2*
obejmuje:
Konsultacje z projektantem
Projekt wykonawczy całego mieszkania
Wizualizacje łazienek i WC
Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami
regulowanymi i klamkami
Ułożenie płytek podłogowych
(hol, łazienki, WC, pralnia, kuchnia lub aneks kuchenny)
Ułożenie płytek ściennych (łazienki, WC,
pas między szafkami dolnymi i górnymi w kuchni)
Montaż suﬁtu podwieszanego prostego w łazienkach
i WC z oświetleniem halogenowym (wraz z materiałami)
Wklejenie luster w łazienkach i WC

Montaż umywalek podwieszanych, nablatowych
lub wpuszczanych w blat (łazienki, WC)
Montaż baterii umywalkowych (łazienki, WC)
Montaż wanny z parawanem nawannowym
lub kabiny prysznicowej (łazienki)
Montaż baterii wannowo-prysznicowej, prysznicowej
lub panelu prysznicowego (łazienki)
Ułożenie paneli podłogowych na pływająco
oraz montaż cokołów
Dwukrotne malowanie suﬁtów farbą białą
(wraz z materiałami)
Dwukrotne malowanie ścian na dowolny kolor
z palety NCS (wraz z materiałami)
Fugowanie, akrylowanie, silikonowanie (wraz z materiałami)

Sprawdź, jakie to proste!
UMOWA NA PROJEKT

1

SPOTKANIE
Z PROJEKTANTEM

2

WYBÓR
MATERIAŁÓW

3

PROCES PROJEKTOWY
I KOSZTORYSOWANIE

UMOWA NA REALIZACJĘ

4

TRANSPORT
MATERIAŁÓW

5

PRACE
WYKOŃCZENIOWE

6

WYBÓR DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA

Galerie Venis WARSZAWA

Galerie Venis POZNAŃ

T: 539 190 919
E: wnetrza.warszawa@anicar.com.pl

T: 539 529 126
E: wnetrza.poznan@anicar.com.pl

Galerie Venis ŁÓDŹ

Galerie Venis KRAKÓW

T: 532 340 306
E: wnetrza.lodz@anicar.com.pl

T: 532 340 234
E: wnetrza.krakow@anicar.com.pl

7

ODBIÓR KLUCZY,
3-LETNIA RĘKOJMIA

galerievenis.pl
sklep.galerievenis.pl

*Cena dla lokali powyżej 40 m2, aktualna od 26.03.2022 r., może ulec zmianie. Cena nie obejmuje kosztu materiałów wykończeniowych.

Montaż WC podwieszanych z deskami
wolnoopadającymi (łazienki, WC)

