
           Katalog programów   
wykończeniowych na rok

Basic



Spis treści
Studio projektowe 1
Korzyści ze współpracy 2
Etapy pracy 3
Założenia do programów 4

Basic
Podłogi, płytki ceramiczne 17
Płytki ceramiczne 18 –23
Ceramika i wanny 25
Kabiny prysznicowe i brodziki 26
Armatura 27
Drzwi i klamki 29

Projekt indywidualny 
Opis 30



Studio projektowe redNet Dom zade-
biutowało na rynku polskim w 2008 
roku. Od początku swojej działalności 
zrealizowaliśmy już kilka tysięcy 
koncepcji wykończeniowych, zarówno 
dla klientów indywidualnych, funduszy 
inwestycyjnych, jak i dużej grupy 
deweloperów. Projektujemy wnętrza 
prywatne tj. mieszkania i domy jak  
i powierzchnie użytkowe.

Dotychczasowe doświadczenie oraz 
zdobyte zaufanie naszych zadowolo-
nych klientów pozwala nam twierdzić, 
iż zajmujemy jedno z czołowych miejsc 
pośród firm świadczących usługi w za-
kresie aranżacji i wykończenia wnętrz 
na terenie całego kraju. Cechujący nas 
profesjonalizm oraz dbałość o szcze-
góły wykończenia gwarantują naszym 
klientom stworzenie w ich mieszka-
niach unikalnych i niepowtarzalnych 
rozwiązań aranżacyjnych.

Pracownie redNet Dom są do Państwa 
dyspozycji w największych miastach 
Polski: Warszawie, Trójmieście, Pozna-
niu, Wrocławiu, Krakowie i Kielcach.
 
Dzięki wykwalifikowanej kadrze 
zarządzającej, architektom i projektan-
tom, kosztorysantom i koordynatorom 
uzyskacie Państwo profesjonalną 
obsługę oraz kompleksowe podejście 
do zagadnień z zakresu wykończenia 
wnętrz – nowoczesnych możliwości 
aranżacyjnych i doboru najbardziej 
odpowiednich materiałów wykoń-
czeniowych. Nasza oferta jest jedną 
z najbardziej kompleksowych ofert 
wykończeniowych na rynku polskim. 

redNet Domprojektowe
PracownieStudio
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Przykładowa realizacja wnętrz

•
Sprawdzone ekipy 
Współpraca tylko i wyłącznie 
ze sprawdzonymi ekipami 
spełniającymi standardy naszej firmy. 

•
Najlepsi producenci 
materiałów
Współpraca z najlepszymi producenta-
mi materiałów wykończeniowych,  
co daje gwarancję wysokiej jakości 
i terminowości dostaw. 

•
Nadzór techniczny 
nad prowadzonymi pracami, 
aż do momentu bezusterkowego 
oddania wykończonego mieszkania. 

•
Praca projektowa  
pod nadzorem 
projektantów wnętrz.

•
24 miesięczna
gwarancja 
na wykonaną usługę.

•
Niższy podatek VAT  
(8%) na materiały wykończeniowe 
w atrakcyjnych cenach wraz 
z usługą wykończeniową.

  

ze współpracy
Korzyści
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Przykładowa realizacja wnętrz

•Wykonane są 

tynki gipsowe 
(w przypadku tynków cementowo
–wapiennych naliczona zostanie dopła-
ta za szpachlowanie ścian i sufitów).

•Wykonane są 

jastrychy cementowe.

•Zamontowane są 

kratki wentylacyjne 

(ewentualnie wentylatory).

•Wykonana jest 

instalacja 
teletechniczna 

wraz z osprzętem elektrycznym.

•Oferta standardowa nie dotyczy 
powierzchni loggia, balkon, taras.

•Zamontowane są parapety 
wewnętrzne, w przypadku ich 
braku naliczona zostanie opłata 
za ich montaż.

•Oferta dotyczy podstawowego rzutu 
budowlanego mieszkania. 

•
Instalacje 
wodno–kanalizacyjne 
są rozprowadzone podtynkowo 
w miejsca docelowego montażu 
urządzeń.

•Wykonana jest 

instalacja  C.O.:  

odebrana pod ciśnieniem, 
zamontowane grzejniki naścienne.

•
Instalacja 
elektrotechniczna 

wykonana jest bez opraw 
oświetleniowych (zamontowane 
liczniki energii i osprzęt elektryczny).

założenia
Ogólne

dotyczące rozpoczęcia prac w lokalu
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Przykładowa realizacja wnętrz

I etap 
podpisanie 
umowy
Pierwszym etapem pracy z klientem 
jest ustalenia zasad współpracy.  
Istnieje kilka form w ramach których 
możemy się poruszać. Można rozpo-
cząć od podpisania umowy pakietowej 
na wybrany przez siebie program, 
można też zlecić w pierwszej kolejności 
prace projektowe w wybranym przez 
siebie zakresie. 

Nasi projektanci już w trakcie pierw-
szego spotkania będą mogli obliczyć 
wartość ewentualnych prac wykracza-
jących poza przyjęte standardowe roz-
wiązania wykończeniowe, co pozwoli 
Państwu na zaplanowanie potrzebnego 
budżetu.   

Podpisanie umowy pakietowej gwa-
rantuje niezmienność ceny, niezależnie 
od planowanego terminu odbioru 
mieszkania i realizacji prac  
wykończeniowych. 

II etap 
projektowy
Prace projektowe są kolejnym etapem 
prowadzącym do wykończenia miesz-
kania. Przygotowujemy koncepcję 
aranżacyjną w postaci oferty wykoń-
czeniowej z rozrysowanymi rzutami 
podłóg, informacją o wybranych mate-
riałach oraz ich umiejscowieniu. 

Dla naszych klientów przegotowywane 
są również wizualizacje 3D łazienki 
znajdującej się w mieszkaniu.  
W międzyczasie przeprowadzana jest 
wizja lokalna mieszkania oraz wykona-
ne zostają wszystkie pomiary. 

W zakresie prac objętych umową 
poza wykończeniem, zabudowami 
meblowymi i AGD może znaleźć się 
również szereg elementów takich jak: 
tapety, fototapety, okładziny ceglane 
i kamienne, meble wolnostojące oraz 
wszelkiego rodzaju dodatki.  

III etap 
realizacja
Prace wykończeniowe realizowane są  
z zachowaniem zasad sztuki budowla-
nej i bezpieczeństwa. Nad pracami ekip 
wykończeniowych czuwają koordyna-
torzy. Budowa jest zawsze dostępna 
dla Klienta, który może śledzić postępy 
prac w swoim M.

IV etap 
gotowe mieszkanie
Po upływie ustalonego terminu reali-
zacji prac wykończeniowych umawiany 
jest odbiór mieszkania. W trakcie 
odbioru wręczana jest procedura 
reklamacyjna. Zakończeniem współ-
pracy jest podpisanie bezusterkowego 
protokołu odbioru prac. W przypadku 
ujawnienia podczas odbioru jakich-
kolwiek elementów wymagających 
poprawy, spisywany jest odpowiedni 
protokół oraz ustalany termin usunię-
cia wad. Zakończeniem współpracy jest 
podpisanie bezusterkowego protokołu 
odbioru prac.

pracy
Etapy



Basic
Basic to program stworzony nie tylko 
z myślą o młodych ludziach urządza-
jących swoje pierwsze mieszkania, ale 
również tych wszystkich którzy chcą 
wykończyć swoje mieszkania dobrej 
jakości materiałami, ale w ramach 
umiarkowanego budżetu. 

Program zawiera materiały wykoń-
czeniowe znanych producentów i po-
zwala na stworzenie w wykańczanych 
wnętrzach różnorodnych, spersona-
lizowanych rozwiązań. Ty wybierasz 
materiały a my zajmujemy się resztą! 

Zapraszamy do zapoznania się z mate-
riałami wykończeniowymi programu 
Basic oraz zakresem prac znajdujących 
się w standardzie.

Silver
Program Silver przygotowany został  
z myślą o osobach, które chcą wy-
kończyć swoje mieszkanie w krótkim 
terminie i za rozsądną cenę. Pakiet ten 
polecamy również osobom zaintere-
sowanym wykończeniem wnętrza pod 
późniejszy wynajem. 

Materiały stosowane w tym pakiecie 
są wysokiej jakości, a profesjonalne 
wykonawstwo oszczędzi Państwu ko-
nieczności angażowania się w nadzór 
nad pracami wykończeniowymi.



Gold
Pakiet Gold umożliwia realizację 
nowoczesnych i różnorodnych rozwią-
zań z zakresu wykończenia wnętrz. 
Oryginalne wzornictwo i wysoka 
jakość materiałów pozwalają stworzyć 
nowoczesne i ciekawie zaaranżowane 
wnętrza. 

Nasze doświadczenie przyniosło, wielu 
naszym Klientom, innowacyjne projek-
ty w zakresie wymagających rozwiązań 
przestrzennych, jak również samych 
koncepcji aranżacyjnych.

Platinum
Pakiet powstał z myślą o najbardziej 
wymagających Klientach. To propozy-
cja dla osób, które oczekują najwyższej 
jakości materiałów wykończeniowych 
w nowatorskich i indywidualnie projek-
towanych aranżacjach. 

Jest to standard, który zadowoli nawet 
najbardziej wymagających Klientów  
o wyszukanych gustach. Nasi specjali-
ści i projektanci będą służyć Państwu 
fachową radą w trakcie całego procesu 
aranżacyjnego, aż do uzyskania w pełni 
satysfakcjonującego efektu.
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Przykładowa realizacja wnętrz

Zabudowy GK poziomów 
w łazience.
Wykończenie ścian:
• Malowanie sufitów i ścian farbą akry-
lową na biało (Kabe/Imparat).

• Brak gładzenia ścian i sufitów gotową 
masą szpachlową np. typu akrylputz.

• Płytki ścienne do wysokości 1,2 m  
w pomieszczeniu łazienka – powyżej 
ściana malowana na biało.

• Oferta nie obejmuje pasa płytek 
między szafkami kuchennymi.

Wykończenie podłóg:
• Podłogi z listwą przyścienną PCV: 
pokój główny, sypialnie, przedpokój, 
korytarz.

• Płytki podłogowe: kuchnia (cokół  
z płytki), łazienka.

• Izolacja przeciwwilgociowa z folii 
płynnej w łazience. 

Stolarka drzwiowa:
• Dopasowanie otworów drzwiowych 
do montażu drzwi przylgowych.

• Wstawienie drzwi przylgowych  
z ościeżnicą regulowaną, drzwi 
łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi, 
klamka z blokadą łazienkową. 

Wyposażenie łazienki 
w urządzenia:
• Armatura sanitarna oraz umywalka  
z półpostumentem, WC kompakt.

• Kabina prysznicowa z brodzikiem  
z panelem/obudową zintegrowaną.*

• Wanna z panelem.*

Oferta obejmuje wykonanie:

*Wybór urządzania uzależniony jest 
od istniejących instalacji.



jeSion
hEllEńSKI

DąB 
PATrAS

DąB 
TrIPOlI

DąB 
ZOrBA

DąB 
KOryNCKI

jeSion
AMBrOZJA

DąB
OlIMPIA

DąB
SPArTA

OrZECh
METAxA

DąB
Saloniki

DąB 
bachuS

DąB 
ErAZM

Kronopol alfa
PANElE PODłOGOWE

Kronopol delta
PANElE PODłOGOWE

BEŻ
33x33

BEŻ
33x33

BrąZ
33x33

BrąZ
33x33

KrEM
33x33

KrEM
33x33

CeraMIKa GreS rIVa
PłyTKI PODłOGOWE

CeraMIKa GreS roXY
PłyTKI PODłOGOWE

CerSanIt lando
PłyTKI GrESOWE

DArK GrEy
42x42

GrEy
42x42

BEIGE
42x42

BrOWN
42x42

GrAPhITE
42x42

CerSanIt roSta
PłyTKI GrESOWE

BrOWN
42x42

MAPlE
42x42

GrEy
42x42

oak
42x42

CerSanIt tarGo
PłyTKI GrESOWE

CerSanIt ZIroS
PłyTKI GrESOWE
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Basic

Basic

Przykładowa realizacja wnętrz

podłogi 
płytki ceramiczne

podłogi 
płytki ceramiczne



CerSanIt aMbIo
PłyTKI PODłOGOWE

CerSanIt neGra
PłyTKI PODłOGOWE

WhITE GlOSSy
33,3x33,3

BrOWN
33,3x33,3

CrEAM
33,3x33,3

WhITE INSErTO 
flOWEr
25x40*

WhITE INSErTO
WAES

25x40*

MIx MOSAIC
25x40*

WhITE
25x40

black
25x40

BrOWN MOSAIC
20x40*

BrOWN
25x40

CrEAM
25x40

CerSanIt neGra
PłyTKI śCIENNE

CerSanIt aMbIo
PłyTKI śCIENNE

Kwadro doppIo
PłyTKI PODłOGOWE

BEIGE
40x40

BEIGE INSErTO A
25x40*

BEIGE INSErTO B
25x40*

BrOWN
25x40

BEIGE 
25x40

Kwadro doppIa
PłyTKI śCIENNE
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Basic
płytki ceramiczne

Basic
płytki ceramiczne

Przykładowa realizacja wnętrz



doMIno GrIS
PłyTKI PODłOGOWE

GrAfIT
33,3x33,3

SZAry
33,3x33,3

DEKOr flOWEr 
TurKuS
25x36*

MOZAIKA
30x30*

GrAfIT
25x36

SZAry
25x36

doMIno GrIS
PłyTKI śCIENNE

doMIno opIUM
PłyTKI PODłOGOWE

SZAry
33,3x33,3

GrAfIT
33,3x33,3

KrEM
33,3x33,3

GrAfIT DEKOr
25x36*

KrEM DEKOr
25x36*

GrAfIT
25x36

SZAry
25x36

KrEM
25x36

doMIno opIUM
PłyTKI śCIENNE

doMIno balI
PłyTKI PODłOGOWE

KrEM
33,3x33,3

BrąZ
33,3x33,3

DEKOr BrąZ
25x36*

lISTWA BrąZ
7,4x36*

lISTWA GlOSS
7,3x25*

MOZAIKA
KrEM

29,8x29,8*

MOZAIKA
GlOSS

29,8x29,8*

PrOfIl
1x36*

BrOWN
25x36

KrEM
25x36

doMIno balI
PłyTKI śCIENNE

doMIno IndIGo
PłyTKI PODłOGOWE

fIOlET
33,3x33,3

BIAły
33,3x33,3

SZAry
33,3x33,3

BIAły
25x36

TurKuS
25x36

fIOlET
25x36

ZIElONy
25x36

SZAry
25x36

doMIno IndIGo
PłyTKI śCIENNE

doMIno berberIS
PłyTKI PODłOGOWE

doMIno MarGot
PłyTKI PODłOGOWE

CZArNy
33,3x33,3

BIAły
33,3x33,3

BEŻ
33,3x33,3

BrąZ
33,3x33,3

DEKOr SCIENNy 
2-ElEMENTOWy

50x36*

MOZAIKA śCIENNA
30x30*

CZArNy
25x36

BIAły
25x36

DEKOr śCIENNy
36x52*

BEŻ
25x36

BrąZ
25x36

doMIno MarGot
PłyTKI śCIENNE

doMIno berberIS
PłyTKI śCIENNE

doMIno aMarena
PłyTKI PODłOGOWE

GrAfIT
33,3x33,3

KrEM
33,3x33,3

DEKOr GEO
25x36*

DEKOr flOWEr
25x36*

GrAfIT
25x36

KrEM
25x36

doMIno aMarena
PłyTKI śCIENNE
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Basic
płytki ceramiczne



NIEBIESKI MAT
 20x20

SElEDyNOWy
 20x20

TurKuSOWy MAT
 20x20

ŻÓłTy
 20x20

CZArNy
 20x20

POMArAńCZOWy
 20x20

cZekolaDa
 20x20

KOśĆ SłONIOWA
 20x20

SZAry JASNy
 20x20

TUBĄDZIN PASTEL
PłyTKI śCIENNE

baSIC CeraMIKa Color MonoColor
PłyTKI śCIENNE

MAGNOlIA
 20x20

BEIGE
 20x20

GrAPhITE 
20x20

WhITE GlOSSy
20x20

SAPhIrE
20x20*

opoCZno InwenCJa
PłyTKI śCIENNE

rAl 0007000 
MAT

rAl 2408015
 MAT

rAl 0304060 
GlASS

rAl 2606025 
GlASS

rAl 0809005 
MAT

rAl 0809005 
GlASS

rAl 2606025 
MAT

rAl 0007000 
GlASS

rAl 2408015 
GlASS

rAl 0858070 
GlASS

rAl 0004000 
MAT

rAl 1509010 
MAT

BIAłA 
MAT

rAl 1509010 
GlASS

BIAłA 
GlASS

rAl 0858079 
MAT
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Basic
płytki ceramiczne

Basic
płytki ceramiczne

Przykładowa realizacja wnętrz



roCa ZooM Madalena
CErAMIKA

CerSanIt MIto red
CErAMIKA

WC KOMPAKT

WC KOMPAKT

*WC PODWIESZANE

*WC PODWIESZANE

uMyWAlKA
**OfErTA DOTyCZy PrODuKTu Z 

PÓłPOSTuMENTEM

uMyWAlKA
**OfErTA DOTyCZy PrODuKTu Z 

PÓłPOSTuMENTEM

MITO AKrylOWA Z PANElEM
140-170 cm

NAO AKrylOWA Z PANElEM
140-170 cm

NIKE AKrylOWA Z PANElEM
140-170 cm

CerSanIt
WANNy
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Basic

Basic

Przykładowa realizacja wnętrz

ceramika i wanny

ceramika i wanny



aQUaforM
KABINA PrySZNICOWA 80-90 cm

aQUaforM
BrODZIKI 80-90 cm

koło
BrODZIKI 80-90 cm

koło
KABINy PrySZNICOWE 80-90 cm

DElTA 
KWADrATOWy

 STANDArD PluS 
PÓłOKrąGły

STANDArD PluS 
KWADrATOWy

rEKOrD
KABINA PÓłOKrąGłA

(SZKłO PrZEZrOCZySTE)

NIGrA
KABINA NArOŻNA

(SZKłO PrZEZrOCZySTE)

rEKOrD
KABINA KWADrATOWA

(SZKłO PrZEZrOCZySTE)

arMatUra KraKów rodon
ArMATurA

GroHe baUedGe
ArMATurA

BATErIA 
uMyWAlKOWA

BATErIA 
uMyWAlKOWA

ZESTAW 
PrySZNICOWy

ZESTAW 
PrySZNICOWy

BATErIA 
WANNOWA

BATErIA 
WANNOWA

BATErIA 
PrySZNICOWA

BATErIA 
PrySZNICOWA
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Basic

Basic

Przykładowa realizacja wnętrz

armatura

kabiny prysznicowe
brodziki



MODEl P MODEl P

2010

MODEl P

30 20S40 30S

PEłNE

50 40S 50S

porta londYn
DrZWI

porta MInIMaX
DrZWI

dre laCK
DrZWI

dre Standard
DrZWI

porta wIeden
DrZWI

2M SYSteM
KlAMKI ArT

PATyNANIKIEl MAT
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Basic

Basic

Przykładowa realizacja wnętrz

drzwi i klamki

drzwi i klamki



redNet Dom
indywidualny

Zespół
Projekt Dla naszych Klientów, poza poruszaniem się w ramach proponowanych pakietów wykończeniowych, oferujemy również możliwość indywi-

dualnej pracy z projektantem wnętrz. Współpraca taka polega na możliwości wyboru dowolnych produktów wykończeniowych dostępnych 
na rynkach polskich i zagranicznych oraz znacznego poszerzenia zakresu zarówno samych prac projektowych jak i wykończeniowych. Nasi 
projektanci mogą wówczas przygotować projekt wnętrza w oparciu o indywidualne potrzeby estetyczne i lifestylowe, a także budżetowe 
Klienta. 

zaprojektuj
mieszkanie

porównaj
doposażenie

dobierz drzwi

zmień 
oświetleni

e zdecyduj 
o wyglądzie 

kuchni

ściany i podłogi
dobrane

ciesz się swoim 
mieszkaniem

dobierz 
detale



redNet Dom Sp. z o.o.
tel.: 22 318 72 74, 22 318 72 01

info@rednetdom.com, www.rednetdom.com


