PROFESJONALNE WYKOŃCZENIE
I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
11 ewonolK .so

Po pierwsze
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
n Szybka

realizacja całości zadania – kompleksowe
wykończenie i koordynacja wszystkich branż

n Termin

DLACZEGO

Po pierwsze
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

EXCELLENT?
n Szybka

realizacja całości zadania – kompleksowe
wykończenie i koordynacja wszystkich branż

n Termin

realizacji łącznie z kuchnią 6-9 tygodni
(w zależności od wybranego wariantu wykończenia)

realizacji łącznie z kuchnią 6-9 tygodni
(w zależności od wybranego wariantu wykończenia)

Po drugie
OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY
n 8%

VAT na usługę wraz z towarem,
to duża oszczędność w stosunku do
23% VAT na samodzielnie zakupiony towar

Po trzecie
BEZPIECZEŃSTWO I PEWNOŚĆ WYKONAWSTWA
n GWARANCJA

Excellent S.A. – 25 lat na rynku wyposażenia wnętrz

n GWARANCJA

24 miesiące na całość usługi oraz gwarancja
producenta na poszczególne towary użyte w wykończeniu

n Profesjonalny

nadzór nad realizacją całości inwestycji

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE!

Nasi doradcy handlowi i projektanci odpowiedzą na wszystkie pytania w zakresie
wyboru materiałów, prac wykończeniowych oraz kompleksowej aranżacji Twojego wnętrza.
Osoba do kontaktu:
Magda Onyszko-Skowron
www.realizacje.excellent.com.pl

695 891 237
magda.onyszko-skowron@excellent.com.pl

Osoba do kontaktu:
Magda
Onyszko-Skowron
www.realizacje.excellent.com.pl
695 891 237
magda.onyszko-skowron@excellent.com.pl

NASZE PRZYKŁADOWE REALIZACJE:

Angel Wawel

Fabryka Czekolady

Vermelo

CENY WYKOŃCZEŃ MIESZKAŃ NA oś. KLONOWE 12:
Klucz Excellent

Comfort Excellent

Silver Excellent

Cena za 1m2 wykończenia netto

431,51

545,18

805,77

Wartość wykończenia netto

27 755,-

35 066,-

51 827,-

Gładzie (opcjonalnie) wartość netto

5 280,-

5 280,-

w cenie

Klucz Excellent

Comfort Excellent

Silver Excellent

Cena za 1m2 wykończenia netto

485,85

604,90

894,42

Wartość wykończenia netto

32 343,-

40 268,-

59 542,-

Gładzie (opcjonalnie) wartość netto

5 740,-

5 740,-

w cenie

Mieszkanie 64,32 m2

Mieszkanie 66,57 m2

Oferta aktualna przez 3 miesiące od daty publikacji (20.07.2017). Ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Do podanych cen należy doliczyć 8% podatku VAT.

Ceny zawierają:
flizowanie łazienki wraz z białym montażem
l ułożenie podłóg z listwami przypodłogowymi
l malowanie na gotowo
l ułożenie “fartucha” płytek kuchennych
l montaż drzwi wewnętrznych
l wszystkie towary i materiały pomocnicze wraz z robocizną
l obłożenie schodów wewnętrznych płytką wariantową
l

Ceny nie zawierają:
l poręczy
l lamp
l sufitów podwieszanych
l osprzętu elektrycznego
l wykończenia balkonów oraz tarasów
l mebli oraz mebli kuchennych
l wyburzeń i przeróbek instalacyjnych
l poziomowania wylewki.

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE!

Nasi doradcy handlowi i projektanci odpowiedzą na wszystkie pytania w zakresie
wyboru materiałów, prac wykończeniowych oraz kompleksowej aranżacji Twojego wnętrza.

www.realizacje.excellent.com.pl

Osoba do kontaktu:
Magda Onyszko-Skowron

695 891 237
magda.onyszko-skowron@excellent.com.pl

