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Posadzki - wylewka cementowa

Instalacja wodno-kanalizacyjna - 
rozprowadzona podtynkowo z wyjściami 
w miejscach montażu urządzań

Instalacja teletechniczna
– rozprowadzona i zamontowana
wraz z osprzętem

Zamontowane są parapety 
wewnętrzne

* cena dotyczy mieszkania o powierzchni min. 45 m2,
bez wykończenia balkonu lub tarasu.

Cena nie obejmuje zmian lokatorskich, takich jak przesunięcia lub wyburzenia ścian działowych, przesunięcie 
punktów instalacji sanitarnej lub elektrycznej itp. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych prac będą 
one podlegały osobnej wycenie.

Pakiet wykończeniowy 

KOMFORT
Cena obejmuje wszystkie materiały 
budowlane, jak również koszt robocizny.

Zobacz, jak będzie wyglądało wykończenie 
Twojego mieszkania - krok po kroku

Standard mieszkania przy rozpoczęciu 
prac wykończeniowych

INSTALACJE PRACE WYKOŃCZENIOWE

1290 zł*

Ściany i sufity - położone są tynki 
gipsowe lub cementowo-wapienne

Instalacja centralnego ogrzewania 
- rozprowadzona i zamontowane są
grzejniki na ścianach

Instalacja elektryczna – zamontowane 
gniazdka elektryczne i włączniki oraz 
licznik energii elektrycznej

Zamontowane kratki wentylacyjne

Konsultacje ze Specjalistą ds. 
Wykończeń i pomoc przy doborze 
materiałów wykończeniowych
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Montaż drzwi rozwieranych i ościeżnic07 Malowanie sufitów na biało08

Układanie podłóg (panele/gresy)  
i listew przypodłogowych PCV lub MDF10

Montaż szafki łazienkowej z umywalką05

Przekazanie kluczy12

Wizualizacja wykańczanych 
pomieszczeń według używanych 
produktów (łazienka i kuchnia)
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Malowanie ścian na wybrany kolor 
z palety farb MAGNAT CERAMIC09

Szpachlowanie ścian06

Układanie płytek, ceramiki 
i armatury łazienkowej wraz 
z oświetleniem i lustrem

04Montaż zestawu podtynkowego WC03

Sprzątanie mieszkania11
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PAKIET KOMFORT

DRZWI

Do wykończenia Państwa mieszkania użyjemy materiałów tylko 

sprawdzonych producentów o ugruntowanej opinii na rynku. 

Wyboru produktów dokonujemy na podstawie naszych wieloletnich 

doświadczeń. Wszystkie materiały charakteryzują się wysoką jakością  

i trwałością, więc będę służyły Państwu przez wiele lat.
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Ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwiedniowo, 
bez łączenia na krawędzi. 

szkło: hartowane satinato 4 mm

VASCO MALAGA

Ramiaki z płyty MDF oklejane obwiedniowo

szkło: hartowane satinato 4 mm

VASCO FUERTA

Ramiaki z płyty MDF oklejane obwiedniowo, bez łączenia na krawędzi

szkło: hartowane satinato 4 mm

Ramiaki z płyty MDF oklejane obwiedniowo, bez łączenia na krawędzi
płycina: MDF i płyta „sandwich” (płyta komórkowa z kartonowym 
rdzeniem)

VASCO BRAGA GT

VASCO BRAGA

Kratka wentylacyjna

Wyposażenie 
skrzydeł
za dopłatą:

Podcięcie wentylacyjne

Tuleje wentylacyjne
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ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF z drewnianym rdzeniem 
oklejany obwiedniowo, bez łączenia na krawędzi

szkło: satinato 4 mm

Konsultacje ze Specjalistą ds. Wykończeń i pomoc przy doborze materiałów wykończeniowych

*Po szczegółowe 
informacje 
zapraszamy na 
stronę producenta 
www.drzwivasco.pl

473 | Orzech

679 | Dąb alaska

475 | Orzech moscato

690 | Dąb sonoma

661 | Dąb santa

910 | Biały

474 | Dąb riviera

682 | Dąb szary

476 | Buk jasmund

695 | Dąb palony

676 | Truflowy

VASCO PRIMO

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

PAKIET KOMFORT

PANELE
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PAKIET KOMFORT PANELE

10

PAKIET KOMFORT

ŁAZIENKA

PANELE PODŁOGOWE

Dąb Native: 4274

Dąb Atlas: K031

Dąb Eurus: K406

Dąb Credenza: K338

Dąb Roseberg: 5341

Dąb Elemental: K064
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Intense Tone Blue: struktura A mat: 298x898 mm

Intense Tone Blue: struktura B mat: 298x898 mmZoya Majestic: 250x750 mm

ŁAZIENKA 1

Derby Grey Halcon:
680x680, 450x450 mm

Navi biała:
mat połysk: 298x598 mm

Navi jasno szara: 
mat połysk: 298x598 mm

Navi czarna: 
mat połysk: 298x598 mm

ŁAZIENKA 2
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ŁAZIENKA 3

Marquina gold: 600x600 mm

Giornata Sabbia: 600x110 mm

ŁAZIENKA 4

Bestone dark grey: 597x597 mm

Bestone grey: 597x597 mm

Bestone white: 597x597 mm

Bosque Beige Ceramica Limone: 
155x620 mm

Bosque Brown Ceramica Limone: 
155x620 mm

Bosque WhiteCeramica Limone: 
155x620 mm
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ŁAZIENKA 5

Tavola Decor Beige 
584x584 mm

Tavola Mix Decor 
600x600 mm

Navi biała: mat połysk: 
298x598 mm

Navi jasno szara: mat połysk:
298x598 mm

Navi czarna: mat połysk:
298x598 mm

PAKIET KOMFORT

SANITARIATY 
I ARMATURA
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Arna Edge Emporia: 1700x700 mm

Brodzik akrylowy 
Lagan: 900x900 mm

• kwadratowy kształt
• struktura antypoślizgowa
• błyszczące wykończenie

Brodzik akrylowy 
Lagan półokrągły: 900x900x150 mm

• półokrągły kształt
• struktura antypoślizgowa
• błyszczące wykończenie

Brodzik akrylowy Sched-Pol
Lena półokrągły: 900x900x150 mm

• półokrągły kształt
• łatwość utrzymania czystości
• podtrzymują ciepło

Brodzik akrylowy 
Sched-Pol Lena: 900x900 mm

• kwadratowy kształt
• łatwością czyszczenia.
• błyszczące wykończenie

Brodzik akrylowy 
Sched-Pol Atla:
900x900x450 mm

• przyjazny dla środowiska
• łatwy w utrzymaniu czystości
• powierzchnia antybakteryjna
• montaż na posadzce

Brodzik akrylowy 
Sched-Pol Atla półokrągły: 
900x450 mm

• przyjazny dla środowiska
• łatwy w utrzymaniu czystości
• powierzchnia antybakteryjna
• montaż na posadzce

Koło PERFECT: 1700x750 mm

Gracja Polimat: 1700x700 mm

Koło MODO: 1700x750 mm

Aquada Emporia: 1700x750 mm

WANNY

BRODZIKI

Grohe Vitalio Start

Grohe Eurostyle 
Cosmopolitan S chrom

Omnires Parma czarnaFerro Staccato czarna Hansgrohe My Cube
M chrom

Hansgrohe logis Hansgrohe My Sport MGrohe Start New Grohe Start Loop

Grohe Start Loop

Hansgrohe My ClubGrohe Vitalio Joy

PRYSZNICE

BATERIE
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PAKIET KOMFORT SANITARIATY I ARMATURA
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PAKIET KOMFORT FARBY

SZAFKI
GoodHome Imandra: Plamoodporna ceramiczna farba do wnętrz

Dostępne kolory z palety Magnat Ceramic SPRAWDŹ

GoodHome Perma:

szer. szafek: 60 cm, 80 cm

szer. szafek: 60 cm, 80 cm

MAGNAT CERAMIC

MAGNAT Ceramic to ceramiczna farba do wnętrz bazująca na ceramicznych komponentach oraz najwyższej jakości 
żywicach i pigmentach. Ta unikalna formuła zapewnia farbie MAGNAT trwały kolor odporny na: plamy, zmywanie 
i szorowanie oraz intensywne użytkowanie³.

Powłoki farby nie absorbują zabrudzeń i „trudnych” plam¹ oraz są odporne na dezynfektanty².

Powyższe atrybuty gwarantują wyjątkową trwałość wykończenia i koloru.

¹ Nie absorbuje zabrudzeń i „trudnych” plam, takich jak: ketchup, olej słonecznikowy, pisaki wodne, kredki, szminka, musztarda (usunąć do 1 godz.), kawa, herbata, wino (usunąć 

do 15 min). Badania przeprowadzono po 28 dniach na gładkich, wysezonowanych podłożach dla wymienionych rodzajów plam po upływie wskazanych czasów. Producent zapewnia 

efekt plamoodporności¹ na gładkich powierzchniach.

² Badania przeprowadzono na wybranych próbkach dezynfektantów.

³ Farba odporna na szorowanie na mokro - PN-C-81914:2002 Rodzaj I. W przypadku postępowania zgodnie z instrukcją Producenta podaną na opakowaniu, farba na gładkich, 

wysezonowanych podłożach zapewnia trwały kolor odporny na intensywne użytkowanie zwłaszcza w pomieszczeniach użyteczności publicznej tzn.: na następujące rodzaje 

oddziaływania: dotykanie rękami lub innymi częściami ciała, przypadkowy kontakt z pomalowanym podłożem różnych przedmiotów np. kurtka, teczka; opary (np. w kuchni), 

zabrudzenia, światło (w tym promienie UV), szorowanie szczotką na mokro i mycie według normy PN-C-81913 (nie dotyczy mycia z wykorzystaniem środków dezynfekująco-

czyszczących w tym zawierających chlor lub wybielacze).
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Nasza firma stworzona została przez osoby, które są związane 
z radomskim rynkiem nieruchomości od 2007 roku. Przez ten 
czas uczestniczyliśmy przy blisko 2500 transakcji kupna-sprzedaży 
nieruchomości stale poszerzając grono zadowolonych klientów. 
Dzięki tak dużemu doświadczeniu oraz nieustannemu poszerzaniu 
wiedzy, doskonale odnajdujemy się w zmieniających się i aktualnie 
obowiązujących trendach, przez co jesteśmy w stanie sprostać 
oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów.

Od czasu rozpoczęcia działalności w branży wykończeniowej 
zrealizowaliśmy ponad 200 inwestycji, zarówno na rynku wtórnym, 
jak i pierwotnym. Współpracujemy z firmami z branży remontowo- 
budowlanej wyłącznie o ugruntowanej i sprawdzonej pozycji na rynku.

Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za rozwój naszej firmy posiadają 
między innymi uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, licencję 
pośrednika nieruchomości czy zarządcy nieruchomości.

Pod klucz
Żeromskiego 29,
26-600 Radom

Łukasz Wilk  733 970 270

Paweł Walkiewicz       733 266 966

      www.podklucz.radom.pl

      biuro@podklucz.radom.pl

Pod
klucz


