PAKIETY WYKOŃCZENIOWE
Zaprojektujemy i wykończymy
wnętrze Twojego mieszkania

Dzięki nam zyskujesz
Gwarancję stałej ceny

3-letnią rękojmie

Po podpisaniu umowy dajemy gwarancję,
że koszty wykończenia nie wzrosną.
Dodatkowo na wszystkich pracach oszczędzasz
aż 15% na podatku VAT.

Otrzymujesz od nas 3-letnią rękojmie
na wykonane prace.

Indywidualny projekt i opiekę architekta

Terminowy odbiór

Wykończenie zostanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb, a przez cały proces od projektowania aż do odbioru mieszkania przeprowadzi Cię
Twój architekt.

Wykończone mieszkanie odbierzesz do 90 dni
od momentu przekazania wykonawcy kluczy
do mieszkania w stanie deweloperskim.

Partner

PAKIETY WYKOŃCZENIOWE
PAKIET

Mini

6 stylów
wykończenia

Realizacja

Wykończenie łazienki i WC

Wykończenie mieszkania

Projekt

1 150 zł brutto/m2*

Konsultacje
z projektantem

2h

PAKIET

PAKIET

1 390 zł brutto/m2*

1 990 zł brutto/m2*

3h

5h

Midi

Maxi

wizualizacje łazienki i WC

Wizualizacje
Drzwi z okuciami
i klamki

ościeżnice stałe
wg rzutu deweloperskiego

ościeżnice regulowane
wg rzutu deweloperskiego

ościeżnice regulowane
wg rzutu deweloperskiego

Podłogi

panele podlogowe
laminowane

deska trójwarstwowa lub
panele podlogowe laminowane

deska trójwarstwowa, panele
podłogowe laminowane lub
panele laminowane

Ściany

ściany dwukrotnie malowane
biały

ściany dwukrotnie malowane
dowolny kolor z palety NCS

ściany dwukrotnie malowane
dowolny kolor z palety NCS
pas płytek w kuchni między
dolnymi a górnymi szafkami

Płytki ścienne
(kuchnia)
Płytki ścienne
(łazienka, WC)

do wysokości 1,50 m

do pełnej wysokości

do pełnej wysokości

WC z deską

kompakt lub podwieszany
z zestawu

podwieszany

podwieszany

Umywalka

półpostumentem lub
szafka podumywalkowa

z półpostumentem lub
szafka podumywalkowa

podwieszana, nablatowa
lub wpuszczana w blat

Wanna lub kabina

wanna lub kabina z brodzikiem
wg przyłączy deweloperskich

wanna lub kabina z brodzikiem
wg przyłączy deweloperskich

wanna + parawan nawannowy,
kabina, drzwi prysznicowe do wnęki
wg przyłączy deweloperskich

Baterie

bateria wannowo-prysznicowa /
prysznicowa + umywalkowa

bateria wannowo-prysznicowa /
prysznicowa + umywalkowa

bateria wannowo-prysznicowa /
prysznicowa + umywalkowa

Lustro
(łazienka)

wieszane lub wklejane,
do powierzchni 0,7 m2

wieszane lub wklejane,
do powierzchni 1 m2

wieszane lub wklejane,
do powierzchni 1 m2

Oświetlenie
(łazienka)

górne + kinkiet

górne + kinkiet

górne + kinkiet

Akcesoria
łazienkowe

uchwyt na papier,
haczyk na ręcznik,
wieszak na ręcznik kąpielowy

uchwyt na papier,
haczyk na ręcznik,
wieszak na ręcznik kąpielowy

uchwyt na papier,
haczyk na ręcznik,
wieszak na ręcznik kąpielowy

Autorski nadzór
architekta nad pracami
wykończeniowymi
Nadzór inspektora
budowlanego

*Ceny dla lokali powyżej 40 m , aktualne na 03.2022, mogą ulec zmianie.
2

Już dziś umów się na spotkanie
Zadzwoń!

717 281 281
doradca.online@echo.com.pl

Wejdź na www
i dowiedz się
więcej!

