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890,00 zł/m2 brutto



W Maxfliz od 25 lat nieprzerwanie zaspokajamy potrzeby naszych Klientów. 
Dzięki konsekwencji, znajomości rynku i doświadczeniu nasza oferta jest niezwykle obszerna, a 
salonom Maxfliz zaufały już tysiące Klientów. Dzięki współpracy z producentami z całej Europy 

kompleksowo wyposażamy mieszkania i apartamenty w meble, lampy, armaturę łazienkową i 
inne elementy wyposażenia wnętrz. 

MIESZKANIE POD KLUCZ – bo liczy się wnętrze
Dział Obsługi Inwestycji Maxfliz, dzięki szerokiej gamie własnych marek oraz produktów 

sprawdzonych producentów, przy udziale solidnych wykonawców, zapewnia Klientom komfort 
urządzania własnych mieszkań i sprawną realizację prac wykończeniowych. Ścisła współpraca 

z działem projektowym owocuje wnętrzami dobrej jakości w ponadczasowym stylu.

„Mieszkanie pod klucz” to program dwóch solidnych partnerów na rynku wrocławskim: 
Maxfliz salony wyposażenia wnętrz i IzerSki Resort. To gwarancja kompleksowego 

wykończenia, wysokich standardów i realnych oszczędności – czasu i funduszy. 
Ty wybierasz materiały – my zajmujemy się resztą! Zapraszamy do zapoznania się 

z materiałami wykończeniowymi programu „Mieszkanie pod klucz – pakiet Home”.

www.maxfliz.pl
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SPRAWDZONE EKIPY
Współpraca tylko i wyłącznie ze sprawdzonymi ekipami, 
spełniającymi standardy naszej firmy.

NADZÓR TECHNICZNY
nad prowadzonymi pracami, aż do momentu 
bezusterkowego oddania wykończonego mieszkania.

24 MIESIĘCZNA GWARANCJA
na wykonane usługi.

NIŻSZY PODATEK VAT (8%)
Na materiały wykończeniowe w atrakcyjnych cenach wraz 
z usługą wykończeniową

NAJLEPSI PRODUCENCI MATERIAŁÓW
Współpraca z najlepszymi producentami materiałów 
wykończeniowych, co daje gwarancję  wysokiej jakości 
i terminowości dostaw.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

www.maxfliz.pl
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|  płytki ścienne  |

|  płytki podłogowe  |

MONOCOlOR BlANCO BRIllO 30x60MONOCOlOR BlANCO MATE 30x60
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NATuRflOOR OAK 20x120
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|  płytki ścienne  | |  płytki podłogowe  |

loft tech soft grey 60x60

loft tech soft grey 29,7x60

loft tech grey 60x60

loft tech grey 29,7x60

loft tech antracite 60x60

METALOWA LISTWA DEKORACYJNA 1 cm

loft tech antracite 29,7x60
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przedpokój
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|  płytki  |

fIORDO BIANCO 59,7x59,7 fIORDO BEIgE 59,7x59,7

fIORDO gRAfIT 59,7x59,7fIORDO NERO 59,7x59,7



|  ceramika sanitarna  |

MOBI
LUKKA 50 umywalka ceramiczna

MOBI
PRATO 43 umywalka ceramiczna

MOBI
MONZA 75 umywalka ceramiczna

MOBI
VERA umywalka ceramiczna

MOBI
ENJOY Miska Ceramiczna z deską 
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|  kabiny prysznicowe  |

PARAWAN WANNOWY 
JEDNOCZĘŚCIOWY

TRENDY

KABINA PÓŁOKRĄgŁA  
Z BRODZIKIEM WYSOKIM 

NEW TRENDY fERIA

pakiet

home



|  baterie  |

MOBI
BATERIA PRYSZNICOWA 

GIROTA

MOBI
SŁuChAWKA PRYSZNICOWA 

EASY

MOBI
uChWYT 

MOBI
SŁuChAWKA PRYSZNICOWA 

ONE

MOBI
DRĄżEK PRYSZNICOWA 

ONE

MOBI
WĄż SATYNOWY

MOBI
BATERIA WANNOWA

GIROTA

MOBI
BATERIA uMYWAlKOWA

GIROTA
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HANSGROHE
BATERIA uMYWAlKOWA

fOCUS

HANSGROHE
BATERIA PRYSZNICOWA

fOCUS

HANSGROHE
BATERIA WANNOWA

fOCUS

HANSGROHE
ZESTAW PRYSZNICOWY 

NA DRĄżKu

HANSGROHE
ZESTAW PRYSZNICOWY 

|  baterie  |
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|  wyposażenie łazienek  |

ELITA 
SZAfKA KWADRO 60 cm  |  80 cm

WERIT PRZYCISK SPŁuKuJĄCY JOMO
BIAŁY 
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RIHO 
Wanna LIMA 
150,160,170

RIHO 
Wanna MIAMI 

150,160,170



|  drzwi z ościeżnicą  |

INVADO 
SKRZYDŁO MARTINA

INVADO 
SKRZYDŁO BIANCO fIORI

KlAMKA QUBIK 
NIKIEl / KlAMKA WC

KlAMKA GIUSSY 
ChROM/NIKIEl / KlAMKA WC

|  POKÓJ SKRZYDŁO 1 luB 5  |

| POKÓJ SKRZYDŁO BIEl  1 luB 3  |

|  SKRZYDŁO 3 WC + PODCIĘCIE  |

|  SKRZYDŁO 2 BIEl WC+ PODCIĘCIE  |

COIMBRA

ORZECh 
KlASYCZNY

CEDR fORTE
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|  podłogi  |

CLASSEN 
SOSNA MODENA AC4 4v

CLASSEN 
DĄB lINCOlN AC4 4v

CLASSEN 
DĄB PASSADENA AC4 4v

lISTWA MDf 
DĄB NEBRASCA 

19x58x2400

lISTWA MDf 
PuRE BASIC 

BIAŁA 16x80x2400

PROfIl DYlATACYJNY 
SM1 1,86m SREBRNY

fOlIA PAROIZOlACYJNAEKOPŁYTA 4mm

lISTWA MDf 
JABŁOń COMANO 

19x58x2400

lISTWA MDf 
DĄB DAllAS 
19x58x2400
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ROBOTY GLAZURNICZE
- gruntowanie podłoża;

- hydroizolacja w łazience;
- układanie płytek ściennych w łazience oraz WC;
- układanie płytek podłogowych w łazience i WC;

WYKOńCZENIE PRAC GLAZURNICZYCH
- fugowanie i silikonowanie;

- obróbka narożników – cięcie płytek pod kątem 45º;
- układanie cokolików z płytek (wykończenie gipsem w kolorze ściany);

MONTAŻ PANELI
- układanie podłóg na gotowo;

- układanie listwy przypodłogowej;
- wykonanie połączeń podłóg: płytki/panel – listwa w kolorze aluminium;

ROBOTY MALARSKIE
- gładzie;

- malowanie ścian i sufitów farbami w barwach pastelowych na gotowo (dopłata za kolory wg NCS);
- akrylowanie naroży wewnętrznych i stolarki okiennej
- demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego;

BIAŁY MONTAŻ
- montaż umywalki z syfonem;

- montaż baterii umywalkowej z zaworkami;
- montaż stelażu podtynkowego do WC;

- montaż WC wiszącego;
- montaż wanny (opcja: wanna z parawanem);

- montaż brodzika i kabiny (opcja z kabiną prysznicową);
- montaż baterii natryskowej (opcja z kabiną prysznicową);

- montaż zaworka do pralki;

W ZAKRES PAKIETu WChODZĄ:



WYKOńCZENIE PRAC BIAŁEGO MONTAŻU
- zabudowa wanny – płytki ceramiczne;

- zabudowa brodzika – płytki ceramiczne;
- zabudowa stelaża w technologii g-k;

- demontaż i ponowny montaż grzejnika;

PRACE DODATKOWE
- montaż ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych;

- projekt i wizualizacja łazienki oraz WC;
- projekt – podział stref podłóg ceramicznych i panelowych;

- dobór kolorystyki ścian, podłóg, drzwi;
- obsługa logistyczna;

- transport;

OPCJONALNIE:
- zabudowa karniszy;

- dobór i montaż galanterii łazienkowej;
- sufity podwieszane;

- montaż oświetlenia w suficie podwieszanym;
- wykonanie półek łazienkowych (płyta vEDI);

- układanie fartucha z płytek w kuchni;

MATERIAŁY WYKOńCZENIOWE I CHEMIA, NA KTÓREJ BAZUJEMY:
- farby NOBIlES

- fugi i silikony, hydroizolacja, taśmy maskujące – KERACOll
- gotowe masy szpachlowe

OfERTA DODATKOWA: 
Zachęcamy do zapoznania się z markami własnymi Maxfliz, na które, jako Klienci programu 

„Mieszkanie pod klucz”, dostaną Państwo preferencyjne warunki cenowe. Nasze marki pozwolą 
Państwu w pełni wyposażyć mieszkanie w meble wypoczynkowe i łóżka (Maxliving) oraz w lampy do 

salonu, sypialni, łazienki, kuchni (Maxlight).



ul. Mińska 60 A
54-610 Wrocław

DZIAŁ OBSŁUGI INWESTYCJI
Piotr Tomczyk +48 669 448 997

piotr.tomczyk@maxfliz.pl

www.maxfliz.pl


