Oferta Programów Aranżacji
W ramach programów aranżacji wnętrz firma Grast & MTB oferuje Państwu szeroką gamę
wyposażenia i materiałów wykończeniowych, z bogatym wyborem wzorów i kolorów. Dzięki
fachowej wiedzy projektantów przygotowujemy wizualizację mieszkania dopasowaną do
indywidualnych potrzeb i gustów Klienta. Oferowane produkty odpowiadają nowym trendom w
aranżacji i projektowaniu wnętrz.

Trzy standardy do wyboru
Basic
– 550 zł/ m² - rozsądna cena przy bardzo dobrej jakości produktów
Comfort – 650 zł/ m² - wysoka jakość i różnorodność produktów
Premium – 950 zł/ m² - najwyższa jakość, nowoczesne wzornictwo

Oszczędność pieniędzy





8% VAT zamiast 23% VAT
łatwy do oszacowania koszt wykończenia mieszkania
konkurencyjne ceny asortymentu
możliwość objęcia kredytem hipotecznym kosztów wykończenia mieszkania

Oszczędność czasu


wybór elementów wykończeniowych spośród proponowanej dopasowanej oferty



brak konieczności nadzoru nad pracami wykonawców



odbierając klucze otrzymują Państwo mieszkanie gotowe do zamieszkania

Wygoda





przyjemność aranżacji własnego mieszkania bez uciążliwych obowiązków
pomoc projektanta w wyborze produktów i dopasowaniu zastosowanych rozwiązań do
Państwa potrzeb w dążeniu do uzyskania indywidualnego wnętrza
możliwość skorzystania z oferty dodatkowej: zabudowa kuchni, garderoby, oświetlenie,
meble, grzejniki płytowe lub dekoracyjne.
jeśli zdecydujecie się Państwo na zamówienie wykończenia pod klucz przed podpisaniem
umowy na zakup nieruchomości – koszty wykończenia można włączyć do kredytu
hipotecznego,

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM
a zaoszczędzony czas i pieniądze spożytkuj w ulubiony,
tylko sobie znany sposób.
W każdym programie zapewniamy:
produktów – wszystko dostosowane do państwa wymagań i budżetu,
materiałów wykończeniowych, dobre
jakościowo, markowe produkty z gwarancją jakości,
stolarki drzwiowej, ceramiki oraz armatury sanitarnej – gwarancja jakości dzięki wykonaniu przez
doświadczone ekipy remontowe,
każdym etapie inwestycyjnym,
– zaplecze magazynowe oraz własny transport gwarantuje
terminową realizację zamówień z gwarancją bezpieczeństwa logistyki,
- zapewniamy koordynatora wszystkich dostaw i prac wykończeniowych oraz
nadzór nad całym procesem inwestycyjnym.

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM
i ciesz się swoim wymarzonym mieszkaniem
W przypadku pytań dotyczących oferty, prosimy o kontakt z architektem:
Joanna Pryzmont
Tel. 601-910-844
e-mail: projektant.joanna@grast-mtb.pl

