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Konsultacje  
z projektantem 3 h 3 h 5 h

Wizualizacje wizualizacja łazienki i WC
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Drzwi z okuciami 
i klamkami

ościeżnice stałe 
wg rzutu deweloperskiego

ościeżnice regulowane  
wg rzutu deweloperskiego

ościeżnice regulowane  
wg rzutu deweloperskiego

Podłogi panele podlogowe
laminowane

deska trójwarstwowa lub 
panele podlogowe laminowane

deska trójwarstwowa lub 
panele podlogowe lamino-
wane

Ściany ściany dwukrotnie malowane
kolor biały

ściany dwukrotnie malowane 
dowolny kolor z palety NCS

ściany dwukrotnie malowane 
dowolny kolor z palety NCS

Płytki ścienne 
(kuchnia)

pas płytek w kuchni 
między dolnymi 
a górnymi szafkami
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Płytki ścienne
(łazienka, WC) do wysokości 1,50 m do pełnej wysokości do pełnej wysokości

WC z deską kompakt lub podwieszany z 
zestawu podwieszany podwieszany

Umywalka z półpostumentem lub 
szafką podumywalkową

z półpostumentem lub 
szafką podumywalkową

podwieszana, nablatowa lub 
wpuszczana w blat

Wanna lub kabina wanna lub kabina z brodzikiem 
wg przyłączy deweloperskich

wanna lub kabina z brodzikiem 
wg przyłączy deweloperskich

wanna + parawan nawannowy, 
kabina, drzwi prysznicowe  
do wnęki

Baterie bateria wannowo-prysznicowa / 
prysznicowa + umywalkowa

bateria wannowo-prysznicowa / 
prysznicowa + umywalkowa

bateria wannowo-prysznicowa 
/ prysznicowa + umywalkowa

Lustro 
(łazienka)

wieszane lub wklejane, 
do powierzchni 0,7 m²

wieszane lub wklejane, 
do powierzchni 1 m²

wieszane lub wklejane, 
do powierzchni 1 m²

Oświetlenie 
(łazienka) górne + kinkiet górne + kinkiet górne + kinkiet

Akcesoria łazienkowe
uchwyt na papier, 
haczyk na ręcznik, 
wieszak na ręcznik kąpielowy 

uchwyt na papier, 
haczyk na ręcznik, 
wieszak na ręcznik kąpielowy

uchwyt na papier, 
haczyk na ręcznik, 
wieszak na ręcznik kąpielowy
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Autorski nadzór 
architekta nad pracami 
wykończeniowymi

Nadzór inspektora 
budowlanego

PAKIET

MINI
699 zł brutto/m2*

PAKIET

MIDI
999 zł brutto/m2*

PAKIET

MAXI
1490 zł brutto/m2*

KUCHNIA
PAKIET

od 10 840 zł brutto**
Projekt szyty na miarę

MINI
PAKIET

699 zł brutto/m2*

MAXI
PAKIET

1490 zł brutto/m2*

MIDI
PAKIET

999 zł brutto/m2*

Galerie Venis 
WARSZAWA 

T: 539 190 919
E: wnetrza.warszawa@anicar.com.pl

Galerie Venis 
POZNAŃ 

T: 539 529 126
E: wnetrza.poznan@anicar.com.pl

Galerie Venis 
ŁÓDŹ  

T: 539 190 918 
E: wnetrza.lodz@anicar.com.pl

Pakiety wykończeniowe GALERIE VENIS

Z myślą o Państwa wygodzie pragniemy zaproponować współpracę z doświadczonym i zaufanym zespołem architektów 
i projektantów wnętrz, którzy wiedzą, jak zaaranżować stylową przestrzeń, idealnie dopasowaną do Państwa potrzeb.

www.galerievenis.pl

Czas Pieniądze Elastyczność Rękojmia

 
3-letnia rękojmia na wykończenie mieszkania.

Nie musisz szukać ekipy wykończeniowej ani
 jej pilnować. Mamy sprawdzony zespół oraz 
gwarantujemy nadzór inspektora budowlanego 
nad pracami wykończeniowymi.

 
Oszczędność 15% VAT na wszystkich 
produktach dostarczonych w ramach pakietu 
wykończeniowego.

Szybsze wykończenie mieszkania, to szansa 
na szybsze zamieszkanie w nim.

 
To Ty decydujesz, jak będzie wyglądało Twoje 
mieszkanie. Realizację w całości bierzemy na siebie.

Masz pełną kontrolę nad wyborem materiałów 
wykończeniowych. Przedstawimy Ci szczegółowy 
kosztorys oraz zagwarantujemy niezmienną cenę 
i najwyższą jakość usługi.

Jak to działa?

Pieniądze i czas:

Gwarancja jakości:

Komfort i elastyczność:

Prace 
projektowe

Odbiór gotowego 
mieszkania

Spotkanie 
z projektantem

Wybór pakietu
i podpisanie umowy

Prace
wykończeniowe

Co zyskujesz wybierając 
nasz pakiet wykończeniowy?

NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

PRZEZ KLIENTÓW!

*Ceny dla lokali powyżej 40 m2, aktualne na 11.2020, mogą ulec zmianie    **Cena bez sprzętów AGD


