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Studio

projektowe

Studio projektowe redNet Dom zadebiutowało na rynku polskim w 2008
roku. Od początku swojej działalności
zrealizowaliśmy już kilka tysięcy
koncepcji wykończeniowych, zarówno
dla klientów indywidualnych, funduszy
inwestycyjnych, jak i dużej grupy
deweloperów. Projektujemy wnętrza
prywatne tj. mieszkania i domy jak
i powierzchnie użytkowe.
Dotychczasowe doświadczenie oraz
zdobyte zaufanie naszych zadowolonych klientów pozwala nam twierdzić,
iż zajmujemy jedno z czołowych miejsc
pośród firm świadczących usługi w zakresie aranżacji i wykończenia wnętrz
na terenie całego kraju. Cechujący nas
profesjonalizm oraz dbałość o szczegóły wykończenia gwarantują naszym
klientom stworzenie w ich mieszkaniach unikalnych i niepowtarzalnych
rozwiązań aranżacyjnych.

Pracownie
redNet Dom

Pracownie redNet Dom są do Państwa
dyspozycji w największych miastach
Polski: Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Kielcach.
Dzięki wykwalifikowanej kadrze
zarządzającej, architektom i projektantom, kosztorysantom i koordynatorom
uzyskacie Państwo profesjonalną
obsługę oraz kompleksowe podejście
do zagadnień z zakresu wykończenia
wnętrz – nowoczesnych możliwości
aranżacyjnych i doboru najbardziej
odpowiednich materiałów wykończeniowych. Nasza oferta jest jedną
z najbardziej kompleksowych ofert
wykończeniowych na rynku polskim.

Korzyści

ze współpracy
•Sprawdzone ekipy

•Praca projektowa

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

pod nadzorem
projektantów wnętrz.

•Najlepsi producenci •24 miesięczna
materiałów

Współpraca z najlepszymi producentami materiałów wykończeniowych,
co daje gwarancję wysokiej jakości
i terminowości dostaw.

•Nadzór techniczny

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

Przykładowa realizacja wnętrz

gwarancja

na wykonaną usługę.

•Niższy podatek VAT
(8%) na materiały wykończeniowe
w atrakcyjnych cenach wraz
z usługą wykończeniową.

* za dopłatą
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Ogólne
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* za dopłatą

założenia

dotyczące rozpoczęcia prac w lokalu

•Instalacje

•

Wykonane są

tynki gipsowe
(w przypadku tynków cementowo
–wapiennych naliczona zostanie dopłata za szpachlowanie ścian i sufitów).

•

Wykonane są

jastrychy cementowe

.

•

Zamontowane są

kratki wentylacyjne
(ewentualnie wentylatory).

•

Wykonana jest

instalacja
wodno–kanalizacyjne teletechniczna
są rozprowadzone podtynkowo
w miejsca docelowego montażu
urządzeń.

•

•
•

Oferta standardowa nie dotyczy
powierzchni loggia, balkon, taras.

Wykonana jest

instalacja C.O.

:

odebrana pod ciśnieniem,
zamontowane grzejniki naścienne.

•Instalacja

elektrotechniczna
wykonana jest bez opraw
oświetleniowych (zamontowane
liczniki energii i osprzęt elektryczny).

Przykładowa realizacja wnętrz

wraz z osprzętem elektrycznym.

Zamontowane są parapety
wewnętrzne, w przypadku ich
braku naliczona zostanie opłata
za ich montaż.

•

Oferta dotyczy podstawowego rzutu
budowlanego mieszkania.

Etapy
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I etap
podpisanie
umowy
Pierwszym etapem pracy z klientem
jest ustalenia zasad współpracy.
Istnieje kilka form w ramach których
możemy się poruszać. Można rozpocząć od podpisania umowy pakietowej
na wybrany przez siebie program,
można też zlecić w pierwszej kolejności
prace projektowe w wybranym przez
siebie zakresie.
Nasi projektanci już w trakcie pierwszego spotkania będą mogli obliczyć
wartość ewentualnych prac wykraczających poza przyjęte standardowe rozwiązania wykończeniowe, co pozwoli
Państwu na zaplanowanie potrzebnego
budżetu.
Podpisanie umowy pakietowej gwarantuje niezmienność ceny, niezależnie
od planowanego terminu odbioru
mieszkania i realizacji prac
wykończeniowych.

Przykładowa realizacja wnętrz

* za dopłatą

pracy
II etap
projektowy

III etap
realizacja

Prace projektowe są kolejnym etapem
prowadzącym do wykończenia mieszkania. Przygotowujemy koncepcję
aranżacyjną w postaci oferty wykończeniowej z rozrysowanymi rzutami
podłóg, informacją o wybranych materiałach oraz ich umiejscowieniu.

Prace wykończeniowe realizowane są
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i bezpieczeństwa. Nad pracami ekip
wykończeniowych czuwają koordynatorzy. Budowa jest zawsze dostępna
dla Klienta, który może śledzić postępy
prac w swoim M.

Dla naszych klientów przegotowywane
są również wizualizacje 3D łazienki
znajdującej się w mieszkaniu.
W międzyczasie przeprowadzana jest
wizja lokalna mieszkania oraz wykonane zostają wszystkie pomiary.

IV etap
gotowe mieszkanie

W zakresie prac objętych umową
poza wykończeniem, zabudowami
meblowymi i AGD może znaleźć się
również szereg elementów takich jak:
tapety, fototapety, okładziny ceglane
i kamienne, meble wolnostojące oraz
wszelkiego rodzaju dodatki.

Po upływie ustalonego terminu realizacji prac wykończeniowych umawiany
jest odbiór mieszkania. W trakcie
odbioru wręczana jest procedura
reklamacyjna. Zakończeniem współpracy jest podpisanie bezusterkowego
protokołu odbioru prac. W przypadku
ujawnienia podczas odbioru jakichkolwiek elementów wymagających
poprawy, spisywany jest odpowiedni
protokół oraz ustalany termin usunięcia wad. Zakończeniem współpracy jest
podpisanie bezusterkowego protokołu
odbioru prac.

Basic
Basic to program stworzony nie tylko
z myślą o młodych ludziach urządzających swoje pierwsze mieszkania, ale
również tych wszystkich którzy chcą
wykończyć swoje mieszkania dobrej
jakości materiałami, ale w ramach
umiarkowanego budżetu.
Program zawiera materiały wykończeniowe znanych producentów i pozwala na stworzenie w wykańczanych
wnętrzach różnorodnych, spersonalizowanych rozwiązań. Ty wybierasz
materiały a my zajmujemy się resztą!
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wykończeniowymi programu
Basic oraz zakresem prac znajdujących
się w standardzie.

Silver
Program Silver przygotowany został
z myślą o osobach, które chcą wykończyć swoje mieszkanie w krótkim
terminie i za rozsądną cenę. Pakiet ten
polecamy również osobom zainteresowanym wykończeniem wnętrza pod
późniejszy wynajem.
Materiały stosowane w tym pakiecie
są wysokiej jakości, a profesjonalne
wykonawstwo oszczędzi Państwu konieczności angażowania się w nadzór
nad pracami wykończeniowymi.

Gold

Platinum

Pakiet Gold umożliwia realizację
nowoczesnych i różnorodnych rozwiązań z zakresu wykończenia wnętrz.
Oryginalne wzornictwo i wysoka
jakość materiałów pozwalają stworzyć
nowoczesne i ciekawie zaaranżowane
wnętrza.

Pakiet powstał z myślą o najbardziej
wymagających Klientach. To propozycja dla osób, które oczekują najwyższej
jakości materiałów wykończeniowych
w nowatorskich i indywidualnie projektowanych aranżacjach.

Nasze doświadczenie przyniosło, wielu
naszym Klientom, innowacyjne projekty w zakresie wymagających rozwiązań
przestrzennych, jak również samych
koncepcji aranżacyjnych.

Jest to standard, który zadowoli nawet
najbardziej wymagających Klientów
o wyszukanych gustach. Nasi specjaliści i projektanci będą służyć Państwu
fachową radą w trakcie całego procesu
aranżacyjnego, aż do uzyskania w pełni
satysfakcjonującego efektu.

Basic

Oferta obejmuje wykonanie:
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Zabudowy GK poziomów Stolarka drzwiowa:
•
w łazience.
•
Wykończenie ścian:
•
•
•

Malowanie sufitów i ścian farbą akrylową na biało (Kabe/Imparat).
Brak gładzenia ścian i sufitów gotową
masą szpachlową np. typu akrylputz.
Płytki ścienne do wysokości 1,2 m
w pomieszczeniu łazienka – powyżej
ściana malowana na biało.
Oferta nie obejmuje pasa płytek
między szafkami kuchennymi.

•

Wykończenie podłóg:

Dopasowanie otworów drzwiowych
do montażu drzwi przylgowych.
Wstawienie drzwi przylgowych
z ościeżnicą regulowaną, drzwi
łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi,
klamka z blokadą łazienkową.

Wyposażenie łazienki
w urządzenia:
•
•
•

Armatura sanitarna oraz umywalka
z półpostumentem, WC kompakt.
Kabina prysznicowa z brodzikiem
z panelem/obudową zintegrowaną.*
Wanna z panelem.*

•

Podłogi z listwą przyścienną PCV:
pokój główny, sypialnie, przedpokój,
korytarz.
Płytki podłogowe: kuchnia (cokół
z płytki), łazienka.
Izolacja przeciwwilgociowa z folii
płynnej w łazience.

•
•

*Wybór urządzania uzależniony jest
od istniejących instalacji.

Przykładowa realizacja wnętrz

Basic

kronopol alfa

17

* za dopłatą

panele podłogowe

podłogi
płytki ceramiczne

Dąb
bachus

Dąb
zorba

jesion
ambrozja

jesion
helleński

orzech
metaxa

dąb
olimpia

dąb
patras

dąb
saloniki

kronopol delta
panele podłogowe

Dąb
erazm

dąb
tripoli

dąb
sparta

cersanit rosta

cersanit targo

cersanit ZIROS

cersanit lando

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

brown
42x42

graphite
42x42

brown
42x42

grey
42x42

maple
42x42

CERAMIKA GRES RIVA

CERAMIKA GRES ROXY

płytki podłogowe

płytki podłogowe

BEŻ
33x33

Przykładowa realizacja wnętrz

Dąb
koryncki

BRĄZ
33x33

KREM
33x33

BEŻ
33x33

BRĄZ
33x33

oak
42x42

beige
42x42

dark grey
42x42

Basic

KREM
33x33

GRey
42x42

podłogi
płytki ceramiczne

cersanit ambio

płytki ścienne

płytki podłogowe
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* za dopłatą

Basic

cersanit ambio

płytki ceramiczne
Brown
25x40

cream
25x40

brown mosaic
20x40

*

Mix mosaic
25x40

*

brown
33,3x33,3

cream
33,3x33,3

cersanit negra

cersanit negra

płytki ścienne

płytki podłogowe

Black
25x40

white
25x40

white inserto
flower
25x40

*

white inserto
waes
25x40

*

white glossy
33,3x33,3

kwadro doppia

kwadro doppio

płytki ścienne

płytki podłogowe

beige
25x40

brown
25x40

beige inserto a
25x40

*

beige inserto b
25x40

*

beige
40x40

Basic

płytki ceramiczne
Przykładowa realizacja wnętrz

domino gris

DOMINO BERBERIS

płytki ścienne

płytki podłogowe

płytki ścienne

DOMINO BERBERIS
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płytki podłogowe

* za dopłatą

domino gris

* za dopłatą
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szary
25x36

grafit
25x36

dekor flower
turkus
25x36

*

mozaika
30x30

*

szary
33,3x33,3

grafit
33,3x33,3

BEŻ
25x36

BRĄZ
25x36

DOMINO OPIUM

DOMINO OPIUM

DOMINO INDIGO

płytki ścienne

płytki podłogowe

płytki ścienne

KREM
25x36

SZARY
25x36

GRAFIT
25x36

KREM DEKOR
25x36

*

GRAFIT DEKOR
25x36

*

KREM
33,3x33,3

SZARY
33,3x33,3

GRAFIT
33,3x33,3

SZARY
25x36

ZIELONY
25x36

domino bali

domino MARGOT

płytki ścienne

płytki ścienne

krem
25x36

brown
25x36

dekor brąz
25x36

*

listwa brąz
7,4x36

*

listwa gloss
7,3x25

*

mozaika
krem
29,8x29,8

*

mozaika
gloss
29,8x29,8

*

profil
1x36

*

BIAŁY
25x36

CZARNY
25x36

DEKOR ŚCIENNY
36X52

*

bEŻ
33,3x33,3

MOZAIKA ŚCIENNA
30x30

*

BRĄz
33,3x33,3

DOMINO INDIGO
płytki podłogowe

FIOLET
25x36

TURKUS
25x36

BIAŁY
25x36

SZARY
33,3x33,3

płytki podłogowe

Dekor scienny
2-elementowy
50x36

*

BIAŁY
33,3x33,3

CZARNY
33,3x33,3

domino amarena

domino amarena

płytki podłogowe

płytki ścienne

płytki podłogowe

brąz
33,3x33,3

krem
25x36

grafit
25x36

FIOLET
33,3x33,3

domino MARGOT

domino bali

krem
33,3x33,3

BIAŁY
33,3x33,3

dekor flower
25x36

*

dekor geo
25x36

*

krem
33,3x33,3

grafit
33,3x33,3

Basic

płytki ceramiczne

Basic

BASIC CERAMIKA COLOR MONOCOLOR
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* za dopłatą

płytki ścienne

płytki ceramiczne
biała
glass

biała
mat

ral 0004000
mat

ral 0007000
glass

RAL 0007000
MAT

RAL 0304060
GLASS

RAL 0809005
GLASS

RAL 0809005
MAT

RAL 0858079
MAT

RAL 0858070
GLASS

RAL 1509010
GLASS

RAL 1509010
MAT

RAL 2408015
GLASS

RAL 2408015
MAT

RAL 2606025
GLASS

RAL 2606025
MAT

CZEKOLADA
20X20

CZARNY
20X20

NIEBIESKI MAT
20X20

SELEDYNOWY
20X20

ŻÓŁTY
20X20

TURKUSOWY MAT
20X20

TUBĄDZIN PASTEL
płytki ścienne

SZARY JASNY
20X20

KOŚĆ SŁONIOWA
20X20

OPOCZNO INWENCJA

Basic

płytki ścienne

SAPHIRE
20X20

*

Przykładowa realizacja wnętrz

White Glossy
20X20

POMARAŃCZOWY
20X20

Graphite
20X20

BEIGE
20X20

MAGNOLIA
20X20

płytki ceramiczne

Basic

CERSANIT Mito Red
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* za dopłatą

CERAMIKA

ceramika i wanny
WC Kompakt

UMYWALKA
**oferta dotyczy produktu z
półpostumentem

*WC Podwieszane

Roca Zoom MADALENA
CERAMIKA

WC Kompakt

UMYWALKA
**oferta dotyczy produktu z
półpostumentem

*WC Podwieszane

CERSANIT
WANNY

Basic

nike akrylowa Z PANELEM
140-170 cm

Przykładowa realizacja wnętrz

Mito akrylowa Z PANELEM
140-170 cm

Nao akrylowa Z PANELEM
140-170 cm

ceramika i wanny

AQUAFORM

Armatura Kraków RODON

kabiny prysznicowe 80-90 cm

kabina prysznicowa 80-90 cm

ARMATURA
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* za dopłatą

Basic

KOŁO

kabiny prysznicowe
brodziki
Bateria
umywalkowa

Bateria
wannowa

zestaw
prysznicowy

Bateria
prysznicowa

Bateria
wannowa

zestaw
prysznicowy

Bateria
prysznicowa

GROHE BAUEDGE
ARMATURA
REKORD
Kabina półokrągła
(SZKŁO PRZEZROCZYSTE)

REKORD
KABINA KWADRATOWA
(SZKŁO PRZEZROCZYSTE)

NIGRA
KABINA NAROŻNA
(SZKŁO PRZEZROCZYSTE)

koło

AQUAFORM

brodziki 80-90 cm

brodziki 80-90 cm

Bateria
umywalkowa

STANDARD PLUS
PÓłOKRĄGŁY

STANDARD PLUS
KWADRATOWY

DELTA
KWADRATOWY

Basic

armatura
Przykładowa realizacja wnętrz

PORTA LONDYN

PORTA WIEDEN

DRE STANDARD

DRZWI

DRZWI

DRZWI

DRZWI
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* za dopłatą

Basic

PORTA MINIMAX

drzwi i klamki
pełne

model p

Model P

model p

DRE LACK
DRZWI

10

20

30

40

50

20s

30s

40s

50s

2m system
KLAMKI Art

nikiel mat

patyna

Basic

drzwi i klamki
Przykładowa realizacja wnętrz

Projekt

indywidualny

Zespół
Dla naszych Klientów, poza poruszaniem się w ramach proponowanych pakietów wykończeniowych, oferujemy również możliwość indywidualnej pracy z projektantem wnętrz. Współpraca taka polega na możliwości wyboru dowolnych produktów wykończeniowych dostępnych
na rynkach polskich i zagranicznych oraz znacznego poszerzenia zakresu zarówno samych prac projektowych jak i wykończeniowych. Nasi
projektanci mogą wówczas przygotować projekt wnętrza w oparciu o indywidualne potrzeby estetyczne i lifestylowe, a także budżetowe
Klienta.

zaprojektuj
mieszkanie
zmeitelńenie
oświ

zdecydujie
o wyglądz
kuchni

d
drozbwiei rz

ściany i podłogi
dobrane

dobierz
detale

ciesz się swoim
mieszkaniem

porównaj
doposażenie

redNet Dom

redNet Dom Sp. z o.o.
tel.: 22 318 72 74, 22 318 72 01
info@rednetdom.com, www.rednetdom.com

