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B I U R O  O B S Ł U G I  K L I E N T A

Ceny od 

 999 zł/m2

Aranżacja, kompleksowe 
wykończenie wnętrz i zabudowy 
meblowe na wymiar

Niższy podatek VAT (8%) 
na materiały wykończeniowe.  
Oszczędzasz aż 15% na zakupie 
materiałów.

Przygotowanie projektu 
przez architekta wraz z profesjonalnymi 
wizualizacjami.

Nadzór techniczny inżyniera
budowalnego nad prowadzonymi pracami, 
aż do momentu bezusterkowego oddania 
wykończonego mieszkania.

24-miesięczna gwarancja  
na wykonaną usługę.

bo liczy się  
wnętrze!Co otrzymujesz  

w każdym poziomie 
cenowym?

Znajdź swój STYL!



Inspirujące rozwiązania 
aranżacyjne z poradami 

architekta.

Ułatwienie 
w określeniu oczekiwań 

aranżacyjnych.

Łatwiejsze zrozumienie 
własnych upodobań 

i oczekiwań.

Kreatywna współpraca 
z architektem podczas 

projektowania.

Różne poziomy  
cenowe.

rednetdom.pl

Zalety współpracy opartej  
na stylach aranżacyjnych

  

Kompleksowa
oferta
Dla Twojej wygody nasza oferta związana z kompleksową usługą wykończenia 
wnętrz podzielona jest na STYLE WYKOŃCZENIOWE, różniące się między 
sobą sposobem aranżacji wnętrza oraz rodzajem zastosowanych materiałów.

Każdy pakiet wykończeniowy związany ze STYLEM dostępny jest  
w pięciu poziomach cenowych: OPTIMAL, OPTIMAL+, STANDARD, 
STANDARD+ i EXCLUSIVE. We wszystkich poziomach cenowych oferujemy 
materiały wykończeniowe uznanych marek (polskich i zagranicznych) 
o potwierdzonej jakości, a nasze doświadczone zespoły projektowo-
wykończeniowe oraz ich rzetelność gwarantują udaną realizację. W tych 
samych poziomach cenowych pakiety można ze sobą mieszać, a także 
uzupełniać o prace dotyczące zakresu zmian: aranżacyjnych, instalacyjnych 
oraz o elementy dodatkowe, takie jak tapety, okładziny, zabudowy meblowe 
czy meble wolnostojące.

Dla klientów inwestycyjnych przygotowaliśmy pakiet Economy, który posiada odrębny katalog 
wyselekcjonowanych materiałów. Więcej informacji u naszych projektantów!
Pakiet Economy jest dostępny tylko w inwestycjach zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie.

Podane ceny dotyczą mieszkań zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. 
Ceny nie dotyczą lokali usługowych i użytkowych. Inwestycje z odbiorem kluczy nie później niż do 30.06.2023 r.

Inspirujące rozwiązania 
aranżacyjne z poradami 

architekta.

Ułatwienie 
w określeniu oczekiwań 

aranżacyjnych.

Łatwiejsze zrozumienie 
własnych upodobań 

i oczekiwań.

Kreatywna współpraca 
z architektem podczas 

projektowania.

Różne poziomy  
cenowe.

rednetdom.pl

Zalety współpracy opartej  
na stylach aranżacyjnych

  

ECONOMY OPTIMAL OPTIMAL+ STANDARD STANDARD+ EXCLUSIVE
ceny brutto od ceny brutto od ceny brutto od ceny brutto od ceny brutto od ceny brutto od

999 zł/m2 1099 zł/m2 1299 zł/m2 1499 zł/m2 1879 zł/m2 2668 zł/m2

Główne różnice w założeniach między poziomami cenowymi
OPTIMAL OPTIMAL+ STANDARD STANDARD+ EXCLUSIVE
Podstawowa 

gama materiałów 
wykończeniowych dla 

poziomu Optimal

Szeroka gama 
materiałów

wykończeniowych

Podstawowa 
gama materiałów 

wykończeniowych dla 
poziomu Standard

Szeroka gama materiałów 
wykończeniowych,  

w tym podłogi drewniane  
i winylowe

Szeroka gama 
ekskluzywnych 

materiałów 
wykończeniowych

Płytki w łazience
układane do wysokości 

2,1 m

Płytki w łazience
układane do sufitu

Płytki w łazience
układane do wysokości 

2,1 m

Płytki w łazience
układane do sufitu

Płytki w łazience
układane do sufitu

Przeróbki wodno-
-kanalizacyjne w łazience

Przeróbki wodno-
-kanalizacyjne w łazience

Przeróbki wodno-
-kanalizacyjne w łazience

Zmiana 3 punktów
elektrycznych w łazience

Zmiana 3 punktów
elektrycznych w łazience

Zmiana 3 punktów
elektrycznych w łazience

Lustro wklejane 
między płytki do 1,5 m2

Lustro wklejane 
między płytki do 1,5 m2

Lustro wklejane 
między płytki do 1,5 m2

Rozwiązania prysznicowe

Gładzenie ścian i sufitów

Inspirujące rozwiązania 
aranżacyjne z poradami 

architekta.

Ułatwienie 
w określeniu oczekiwań 

aranżacyjnych.

Łatwiejsze zrozumienie 
własnych upodobań 

i oczekiwań.

Kreatywna współpraca 
z architektem podczas 

projektowania.

Różne poziomy  
cenowe.

rednetdom.pl

Zalety współpracy opartej  
na stylach aranżacyjnych

  

Uzupełnij ofertę 
o zabudowy meblowe!

Usługa REDNET DECO 
STUDIO daję Ci możliwość 
uzupełnieniawykończenia  
o najwyższej jakości meble  

do zabudowy i AGD!



Inspirujące rozwiązania 
aranżacyjne z poradami 

architekta.

Ułatwienie 
w określeniu oczekiwań 

aranżacyjnych.

Łatwiejsze zrozumienie 
własnych upodobań 

i oczekiwań.

Kreatywna współpraca 
z architektem podczas 

projektowania.

Różne poziomy  
cenowe.

rednetdom.pl

Zalety współpracy opartej  
na stylach aranżacyjnych

  

Styl
klasyczny

Styl
natural living

Styl klasyczny to styl 
ponadczasowy. Stonowana 
i szykowna kolorystyka, 
harmonijnie dobrane meble 
oraz eleganckie dodatki to 
jego znaki rozpoznawcze, 
podobnie jak szlachetna 
prostota i tchnący z wnętrza 
spokój.

Na bazie tego stylu powstały:
styl nowojorski, styl hampton, 
styl angielski.

W stylu natural living cenimy dowolność 
i wszystko, co wpływa na dobre 
samopoczucie. Wnętrze zaaranżowane w 
tym stylu pozwala na miksowanie różnych 
elementów, zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami mieszkańców. Dzięki temu 
zarówno wielbiciele klasyki, jak i zwolennicy 
nowoczesności, znajdą w nim coś dla siebie.

Na bazie tego stylu powstały:
styl scando boho, styl urban jungle, styl japandi.

Styl nowoczesny zachwyca prostotą, 
minimalizmem dodatków i harmonią form. 
Wnętrza zaaranżowane w tym stylu są 
funkcjonalne i pozbawione zbędnych ozdób. 
Każdy element jest w nich trafiony w dziesiątkę 
– dlatego zgodnie z maksymą „mniej znaczy 
więcej” w nowoczesnej przestrzeni można 
odetchnąć od atakujących zewsząd bodźców 
i życia w pośpiechu.

Na bazie tego stylu powstały:
styl loftowy, styl modern, styl colorful

Styl nowoczesny



Niższy podatek VAT (8%) 
na materiały wykończeniowe.  
Oszczędzasz aż 15% na zakupie 
materiałów.

Przygotowanie projektu 
przez architekta wraz z profesjonalnymi 
wizualizacjami.

Nadzór techniczny inżyniera
budowalnego nad prowadzonymi pracami, 
aż do momentu bezusterkowego oddania 
wykończonego mieszkania.

24-miesięczna gwarancja  
na wykonaną usługę.

bo liczy się  
wnętrze!Co otrzymujesz  

w każdym poziomie 
cenowym?

Krótki czas realizacji

ZAPROJEKTUJEMY I WYKONAMY 
KUCHNIĘ NA WYMIAR 

Misją REDNET Deco Studio jest tworzenie indywidualnych, 
funkcjonalnych, a przede wszystkim solidnych mebli na 
najwyższym poziomie. Indywidualne potrzeby naszych 
klientów są dla nas wyzwaniem. Z pasją tworzymy meble  
do kuchni, łazienek, jak również projektujemy i produkujemy 
różnego typu zabudowy meblowe.

Gwarancja ceny
dziś podpisujesz umowę, a my 
gwarantujemy Ci utrzymanie cen 
zawartych w umowie.

Oszczędność czasu
zajmiemy się zakupem materiałów  
i obsługą logistyczną projektu.

Poza pakietem oferujemy 
wysokiej jakości meble 
na wymiar wraz  
z szeroką ofertą AGD!

ul. Bukowińska 2 lok. U5 
02-703 Warszawa

ul. Słomiana 14/ U2
30-316 Kraków

ul. Trójpole 7B,
61-693 Poznań

ul. Jesionowa 22/10.5
40-158 Katowice

ul. Przyjaźni 6 lok. 8
53-030 Wrocław

Nasze showroomy:

rednetdom.pl


