
 

 

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA

MIESZKANIA
 

 
 

 

metraż : 43 m2

opcja wykończenia: Na start

 

 

 

 

 



 

Zobacz przykładową aranżację mieszkania

w inwestycji ST_ART Piątkowo
 
 

 

metraż : 43 m2

opcja wykończenia: Na start

 

korytarz- 4,64 m2

łazienka- 4,67 m2

salon z aneksem kuchennym- 24,64 m2

sypialnia- 9,05 m2

 



S T _ A R T  P I Ą T K O W O

MIESZKANIE 43m2



PAKIET NA START- opcja podstawowa PAKIET NA START- opcja poszerzona

 

-jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów

-malowanie ścian z palety NCS

-malowanie sufitów na biało

-panele AC4/AC5

-listwy przypodłogowe MDF okleinowany

-płytki w łazience do sufitu

-zabudowa wanny

-zabudowa stelażu WC

-miska WC z deską

-umywalka z szafką

-bateria umywalkowa i wannowa

-montaż oświetlenia łazienkowego

-drzwi okleinowane z montażem i klamkami

-transport materiałów

-wywóz śmieci budowlanych

-sprzątanie pobudowlane

 

-2h konsultacji z projektantem wnętrz

-projekt łazienki

opieka projektanta nad pracami wykończeniowymi

 
 
W opcji powyżej zawierają się wszystkie punkty wymienione w pakiecie Na start

poszerzone o :

 

-parawan nawannowy z montażem

-lustro łazienkowe

-szafka podumywalkowa oraz zabudowa nad WC wykonana na zamówienie

-kosz na śmieci łazienkowy, kosz na pranie/ręczniki

-stół jadalniany, krzesła, stojak na doniczkę, stoliki kawowe,

sofa, poduszki wraz z poszewkami, koc, plakaty z ramkami, półka i wsporniki,

szafka TV, dekoracje-latarnie, komplet pościeli, materac, lustro, komoda, fotele

ogrodowe

-pralka, chłodziarko-zamrażarka, zmywarka, piekarnik, płyta indukcyjna, okap

podszafkowy, zlewozmywak, bateria zlewozmywakowa

- zabudowa kuchenna na wymiar

-zabudowa szaf na wymiar (fronty IKEA)

-maskownice do dekoracji okien wraz z montażem

-tapeta wraz z montażem

-wszystkie lampy wraz z montażem 

-dodatkowe włączniki i gniazda

-podłączenie płyty indukcyjnej

- kanał pod TV

-montaż drobnych elementów tj. plakaty, lustra

 

-nielimitowane konsultacje z projektantem wnętrz

-projekt całego mieszkania

-opieka projektanta nad pracami wykończeniowymi

 



 

SALON Z ANEKSEM

KUCHENNYM

 



 SA
LO

N

moodboard



 SA
LO

N
moodboard



  

 
PAKIET NA START- opcja podstawowa

 

 

Tak może wyglądać Twój przyszły salon z

aneksem kuchennym!

Do wyboru masz dwie opcje:

 

 

PAKIET NA START- opcja poszerzona

 

-malowanie ścian i sufitów

-panele AC4/AC5

-listwy przypodłogowe MDF okleinowany

-sprzątanie pobudowlane

-2h konsultacji projektowych

 

 
 

 
-malowanie ścian i sufitów

-panele AC4/AC5

-listwy przypodłogowe MDF okleinowany

-sprzątanie pobudowlane

-meble na wymiar (projekt i wykonawstwo)

-montaż i zakup oświetlenia

-dobór i zakup dodatków i dekoracji

-konsultacje projektowe

 



  

 PAKIET NA START- opcja podstawowa

  

PAKIET NA START- opcja poszerzona

 

 

 
-malowanie ścian i sufitów

-panele AC4/AC5

-listwy przypodłogowe MDF okleinowany

-sprzątanie pobudowlane

-meble na wymiar (projekt i wykonawstwo)

-montaż i zakup oświetlenia

-dobór i zakup dodatków i dekoracji

-konsultacje projektowe

 

-malowanie ścian i sufitów

-panele AC4/AC5

-listwy przypodłogowe MDF okleinowany

-sprzątanie pobudowlane

-2h konsultacji projektowych

  

 

 



 

KORYTARZ
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Tak prezentuje się korytarz!

Do wyboru masz dwie opcje:

 

 

 
-malowanie ścian i sufitów

-panele AC4/AC5

-listwy przypodłogowe MDF okleinowany

-drzwi okleinowane

-sprzątanie pobudowlane

-2h konsultacji projektowych

 

 

 

 
-malowanie ścian i sufitów

-panele AC4/AC5

-listwy przypodłogowe MDF okleinowany

-drzwi okleinowane

-sprzątanie pobudowlane

-meble na wymiar (szafa)

-montaż i zakup oświetlenia

-lustro/wieszak

-konsultacje projektowe

 

  

PAKIET NA START- opcja podstawowa

 

  
  

 

PAKIET NA START- opcja poszerzona

 
 



 

SYPIALNIA
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Sypialnia

Do wyboru masz dwie opcje:

 

PAKIET NA START- opcja podstawowa

  

PAKIET NA START- opcja poszerzona

 

 

 
-malowanie ścian i sufitów

-panele AC4/AC5

-listwy przypodłogowe MDF okleinowany

-sprzątanie pobudowlane

-meble na wymiar (projekt i wykonawstwo)

-montaż i zakup oświetlenia

-zakup i montaż tapety

-dobór i zakup dodatków i dekoracji

-konsultacje projektowe

-malowanie ścian i sufitów

-panele AC4/AC5

-listwy przypodłogowe MDF okleinowany

-sprzątanie pobudowlane

-2h konsultacji projektowych

  

 

 

 



-malowanie ścian i sufitów

-panele AC4/AC5

-listwy przypodłogowe MDF okleinowany

-sprzątanie pobudowlane

-2h konsultacji projektowych

 

 

 
-malowanie ścian i sufitów

-panele AC4/AC5

-listwy przypodłogowe MDF okleinowany

-sprzątanie pobudowlane

-meble na wymiar (projekt i wykonawstwo)

-montaż i zakup oświetlenia

-zakup i montaż tapety

-dobór i zakup dodatków i dekoracji

-konsultacje projektowe

 

PAKIET NA START- opcja podstawowa

 

 

 

PAKIET NA START- opcja poszerzona

 



 

ŁAZIENKA  



ŁAZIENKA
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PAKIET NA START- opcja poszerzona

 

  

 

Zobacz jak może wyglądać Twoja przyszła

łazienka!

Do wyboru masz dwie opcje:

 

-płytki podłogowe i ścienne

-wanna

-szafka z umywalką

-armatura łazienkowa

-2h konsultacji projektowych

 
 

 
-płytki podłogowe i ścienne

-wanna z parawanem

-szafka z umywalką (wykonana przez stolarza)

-meble łazienkowe (wykonane przez stolarza)

-armatura łazienkowa

-lustro

-oświetlenie

-konsultacje projektowe

PAKIET NA START- opcja podstawowa

 



   

PAKIET NA START- opcja podstawowa

  

PAKIET NA START- opcja poszerzona

 

 

 
-płytki podłogowe i ścienne

-wanna z parawanem

-szafka z umywalką (wykonana przez stolarza)

-meble łazienkowe (wykonane przez stolarza)

-armatura łazienkowa

-lustro

-oświetlenie

-konsultacje projketowe

-płytki podłogowe i ścienne

-wanna

-szafka z umywalką

-armatura łazienkowa

-2h konsultacji projektowych

 



 

  

PAKIET NA START- opcja podstawowa

  

PAKIET NA START- opcja poszerzona

 

 

 
-płytki podłogowe i ścienne

-wanna

-szafka z umywalką

-armatura łazienkowa

-2h konsultacji projektowych

 

 

 

 
-płytki podłogowe i ścienne

-wanna z parawanem

-szafka z umywalką (wykonana przez stolarza)

-meble łazienkowe (wykonane przez stolarza)

-armatura łazienkowa

-lustro

-oświetlenie

-konsultacje projektowe



 

  

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Katarzyna Kępińska

tel. 500 063 796

e-mail: katarzyna.kepinska@nickel.com.pl

  

 
Izabela Januchowska

tel. 509 724 375 

e-mail: izabela.januchowska@nickel.com.pl

 

  

 
Agata Janowska

tel. 505 689 727

e-mail: agata.janowska@nickel.com.pl

 


