
Wykończenie mieszkań



Pomysł Projekt Realizacja

Planowanie
procesu



Zawartość
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Basic PremiumPakiety:

bateria umywalkowa i natryskowa

podwieszana miska ustępowa, stelaż, przycisk i deska

prysznic

płytki na pełną wysokość

malowanie sufitu

drzwi z otworami wentylacyjnymi

oświetlenie

gładzie gipsowe

wyposażenie AGD
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panele podłogowe

listwy przypodłogowe

gladzie gipsowe

tapety na ścianach

montaż parapetów

oświetlenie

malowanie ścian i sufitów

drzwi

płytki podłogowe

listwy przypodłogowe

gładzie gipsowe

montaż parapetów

zabudowa meblowa

oświetlenie

malowanie ścian i sufitów

wyposażenie AGD

H
ol

panele lub płytki podłogowe

listwy przypodłogowe

gładzie gipsowe

tapety na ścianach

drzwi

oświetlenie

malowanie ścian i sufitów

szafa wnękowa

PORTA PORTA

PORTA PORTA

PORTA PORTA

SWISS KRONO

MDF

SWISS KRONO

SWISS KRONO SWISS KRONO

SWISS KRONO/OPOCZNO SWISS KRONO/OPOCZNO

MDF MDF

MDF MDF



Pakiet Basic



Salon
z aneksem
Ściany oraz sufity wykończone gładzią           

oraz malowane farbami zmywalnymi.                

Posadzki w salonie wykonane z paneli            

podłogowych, np. SWISS KRONO;            

w części kuchennej w zależności od typu 

mieszkania panele podłogowe, np. SWISS 

KRONO lub płytki ceramiczne,                   

np. OPOCZNO. Parapety z płyt MDF.



Łazienka
Ściany oraz sufity wykończone gładziami           

oraz częściowo malowane i częściowo wykoń-

czone płytkami, np. OPOCZNO. Posadzka z płytek 

ceramicznych, np. OPOCZNO. Łazienka z brodzi-

kiem natryskowym i baterią, np. KFA Armatura

Kraków. Łazienka wyposażona również w umy-

walkę, np. KOŁO z baterią, np. KRA Armatura 

Kraków zamontowaną na szafce oraz miską   

ustępową wiszącą, np. KOŁO ze stelażem, np. 

TECE. Oprawy elektryczne LED, np. FINESTRA.



Sypialnie /
Pokój dziecka
Ściany oraz sufity wykończone gładzią 

oraz malowane farbami zmywalnymi.   

Posadzki z paneli podłogowych,                 

np. SWISS KRONO. Parapety z płyt MDF.



Hol

Ściany oraz sufity wykończone gładzią oraz malowane              

farbami zmywalnymi. Posadzki z paneli podłogowych, np.                   

SWISS KRONO lub płytek ceramicznych, np. OPOCZNO.    

Drzwi do pomieszczeń z ościeżnicami, np. PORTA.



Pakiet Premium



Salon
z aneksem
Ściany oraz sufity wykończone gładzią 

oraz malowane farbami zmywalnymi,         

a także wykończone tapetą. Nad blatem 

kuchennym pas z płytek ceramicznych 

np. OPOCZNO. Posadzki w salonie         

wykonane z paneli podłogowych, np. 

SWISS KRONO; w części kuchennej         

w zależności od typu mieszkania panele 

podłogowe, np. SWISS KRONO lub płytki

ceramiczne, np. OPOCZNO. Parapety         

z płyt MDF.



Salon
z aneksem

W aneksie kuchennym zabudowa        

meblowa z pełnym wyposażeniem            

w zabudowie: płytą indukcyjną,     

piekarnikiem, lodówką, okapem     

oraz zmywarką, np. marki BOSCH. 

Zlewozmywak kuchenny, np. 

Krosch z baterią zlewozmywakową, 

np. KFA Armatura Kraków.    

Oprawy elektryczne LED,                 

np. FINESTRA.
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Specy�kacja
AGD kuchni

Płyta indukcyjna
np. marki BOSCH 

o wymiarach 59,2x52,2 

w kolorze czarnym, sterowanie

dotykowe, płyta ceramiczna

Piekarnik
np. marki BOSCH 

o wymiarach 59,4x59,5x54,8 

w klasie energetycznej A+, kolor czarny

ze sterowaniem dotykowym

Lodówka
np. marki BOSCH 

o wymiarach 177,2x54,1x54,5 

w klasie energetycznej A++

Okap kuchenny
np. marki BOSCH 

o wymiarach 59,6x38,6x86,2-108

o wydajności 530m3/h, kolor czarny

ze sterowaniem elektronicznym

Zmywarka
np. marki BOSCH 

o wymiarach 59,8x81,5x55 

o pojemności 12 kpl



Ściany oraz sufity wykończone gładziami           

oraz częściowo malowane i częściowo                 

wykończone płytkami, np. OPOCZNO. Posadzka   

z płytek ceramicznych, np. OPOCZNO. Łazienka    

z brodzikiem natryskowym i baterią, np. KFA      

Armatura Kraków. Łazienka wyposażona również 

w umywalkę, np. KOŁO z baterią, np. KRA

Armatura Kraków zamontowaną na szafce       

oraz miską ustępową wiszącą, np. KOŁO                  

ze stelażem, np. TECE. Dodatkowo pomieszczenie 

wyposażone w pralkę, np. marki BOSCH                   

o wymiarach 54,6x59,8x84,8, w klasie              

energetycznej A+++ o wielkości załadunku 7kg. 

Oprawy elektryczne LED, np. FINESTRA.
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Sypialnie /
Pokój dziecka
Ściany oraz sufity wykończone gładzią      

malowane farbami zmywalnymi i ozdobnymi 

tapetami. Posadzki z paneli podłogowych,   

np. SWISS KRONO. Parapety z płyt MDF. 

Oprawy elektryczne LED, np. FINESTRA.



Hol Ściany oraz sufity wykończone gładzią 

oraz malowane farbami zmywalnymi,         

w zależności od typu mieszkania                

dodatkowo wykończone tapetą, lustrem, 

oraz płytą meblową w formie wieszaka     

na ubrania. Posadzki z paneli podłogowych,

np. SWISS KRONO lub płytek                        

ceramicznych, np. OPOCZNO. Dodatkowo 

wykonana zabudowa szafy wnękowej. 

Drzwi do pomieszczeń z ościeżnicami,      

np. PORTA. Oprawy elektryczne LED,       

np. FINESTRA.
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Filary
sukcesu

TerminowośćDoświadczenie

Profesjonalizm

Kompleksowość



Koszty pakietów
pod klucz

Pakiet

Basic

Poniżej 40 m2 od 40 do 50 m2 od 50 do 70 m2 Powyżej 70 m2

Premium

1900 zł brutto/m2

3400 zł brutto/m2

1800 zł brutto/m2

2900 zł brutto/m2

1650 zł brutto/m2

2400 zł brutto/m2

1450 zł brutto/m2

2150 zł brutto/m2



Zapraszamy

Biuro Sprzedaży
ul. Przędzalniana 66 lok. 201

(spotkania po wcześniejszym

umówieniu telefonicznym)

Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku

w godz. od 10:00 do 17:00

Zadzwoń do nas
+48 607 303 211

Napisz e-maila
kholwek@artom.pl


