
Pakiet 

Oxford Street
Pakiet 

Fi�h Avenue
2400 zł brutto/m2* 3240 zł brutto/m2*
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Konsultacje  
z projektantem 6 h  8 h

Wizualizacje moodboard, 
wizualizacja łazienki i WC

moodboard, 
wizualizacja łazienki i WC
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Drzwi 
wewnętrzne 

lakierowane 
z ościeżnicami regulowanymi 

lakierowane 
z ościeżnicami regulowanymi 

Podłoga podłoga drewniana warstwowa klejona / gres / spiek kwarcowy 
/ wykładzina dywanowa, listwy przypodłogowe 10 cm

podłoga drewniana warstwowa klejona / gres / kamień 
naturalny / spiek kwarcowy / wykładzina dywanowa, listwy 
przypodłogowe 10 lub 15 cm

Ściany malowane dwukrotnie 
na dowolny kolor z palety NCS

malowane dwukrotnie 
na dowolny kolor z palety NCS

Su�t w kuchni częściowo podwieszany 
z podświetleniem

częściowo podwieszany 
z podświetleniem
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Podłoga płytki gresowe 
(w tym wielkoformatowe) / spiek kwarcowy

płytki gresowe 
(w tym wielkoformatowe) / spiek kwarcowy / kamień 
naturalny

Ściany płytki ceramiczne (w tym płytki wielkoformatowe 
i metalizowane) / płytki gresowe / spiek kwarcowy

płytki ceramiczne (w tym płytki wielkoformatowe 
i metalizowane) / płytki gresowe / spiek kwarcowy / kamień 
naturalny / fornir kamienny / mozaiki i płytki dekoracyjne

WC z deską WC kompakt lub
WC z miską podwieszaną WC z miską podwieszaną

Umywalka
podwieszana z szafką / nablatowa lub wpuszczana w blat 
wykonany z płyty meblowej, lakierowany lub obłożony 
płytkami ceramicznymi

stojąca / podwieszana z szafką / nablatowa lub wpuszczana 
w blat wykonany z płyty meblowej, lakierowany lub obłożony 
płytkami ceramicznymi lub spiekiem kwarcowym

Wanna wanna z parawanem lub kabina prysznicowa z brodzikiem 
(odpływ standardowy)

wanna lub kabina prysznicowa z brodzikiem lub bez  
(odpływ standardowy lub liniowy)

Baterie
bateria umywalkowa sztorcowa, naścienna lub podtynkowa / 
bateria wannowo-prysznicowa lub deszczownica lub bateria 
prysznicowa naścienne lub podtynkowe / bateria bidetowa

bateria umywalkowa sztorcowa, naścienna lub podtynkowa / 
bateria wannowo-prysznicowa lub deszczownica lub bateria 
prysznicowa naścienne lub podtynkowe / bateria bidetowa

Lustro wklejane lub 
wieszane o powierzchni do 1,5 m2

wklejane lub 
wieszane o powierzchni do 1,5 m2

Kominek elektryczny / biokominek

Pakiet

Oxford Street
2400 zł brutto/m2

Pakiet

Fi�h Avenue
3240 zł brutto/m2

Indywidualny projekt apartamentu, w pełni odzwierciedlający 
Państwa styl i dopasowany do Państwa potrzeb.

Wyjątkowe materiały od najlepszych europejskich producentów, 
w tym m.in. marek z hiszpańskiej PORCELANOSA Grupo.

Materiały wykończeniowe niedostępne w innych ofertach 
pakietowych na rynku - kamienie naturalne, spieki kwarcowe, 
forniry kamienne, płyty wielkoformatowe, armatura podtynkowa.

Pełną kontrolę nad wyborem materiałów oraz kosztami. 
Gwarantujemy niezmienną cenę i najwyższą jakość usług.

Nadzór architekta, koordynatora realizacji, inspektora 
budowlanego oraz 3-letnią rękojmię na wykonane prace 
wykończeniowe.

Możliwość rozszerzenia oferty pakietowej o projekt i wykonanie 
zabudów meblowych, dobór mebli, oświetlenia i dodatków.

Co zyskują 
Państwo 

wybierając 
współpracę 

z nami?

Pakiety premium GALERIE VENIS
Z myślą o Państwa potrzebach stworzyliśmy ofertę wyjątkowych pakietów 
wykończeniowych.

Współpraca z doświadczonym i zaufanym zespołem architektów i projektantów wnętrz to 
gwarancja najwyższej jakości prac wykończeniowych oraz najlepszego designu.

Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, bazując na bezkonkurencyjnych materiałach, 
stworzymy wymarzone wnętrze, w pełni dopasowane do Państwa potrzeb.

Jak to działa?

Prace 
projektowe

Odbiór gotowego 
mieszkania

Spotkanie 
z projektantem

Wybór pakietu
i podpisanie umowy

Prace
wykończeniowe

*Ceny dla lokali powyżej 50 m2, aktualne od 26.03.2022 r., mogą ulec zmianie

Galerie Venis WARSZAWA 

T: 539 190 919
E: wnetrza.warszawa@galerievenis.pl

Galerie Venis ŁÓDŹ  

T: 532 340 306 
E: wnetrza.lodz@galerievenis.pl

Galerie Venis POZNAŃ 

T: 539 529 126
E: wnetrza.poznan@galerievenis.pl

Galerie Venis KRAKÓW

T: 532 340 234
E: wnetrza.krakow@galerievenis.pl

galerievenis.pl

sklep.galerievenis.pl


