
pakiet SILVER
1199,00 zł/m2 netto



SILVER

MIESZKANIE POD KLUCZ – bo liczy się wnętrze
Szanowni Państwo!
Z ogromną przyjemnością prezentujemy Państwu usługę wykończenia mieszkań pod klucz. Jako firma z wieloletnim 
doświadczeniem w  branży chcemy wesprzeć Państwa w tym trudnym procesie. 

Dzięki szerokiej gamie własnych marek oraz produktów sprawdzonych producentów zapewnimy Państwu komfort 
urządzania mieszkań i apartamentów oraz sprawną realizację prac wykończeniowych. Ścisła współpraca z najlepszymi 
projektantami i architektami owocuje wnętrzami bardzo dobrej jakości o ponadczasowej stylistyce.

„Mieszkanie pod klucz” to program trzech solidnych partnerów na rynku wrocławskim: IzerSki Resor, Maxfliz salony 
wyposażenia wnętrz oraz BMB Group- grupa projektowo- budowlana. 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 SILVER”.



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.

KORZYŚCI
ZE WSPÓŁPRACY
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|  płytki  |

NaTurfloor oak 20x120

MoNocolor BlaNco BrIllo 30x60

MoNocolor BlaNco MaTe 30x60
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|  płytki  |

33,3x33,3 Ha/HI33HaWH

45x45 HA/HI44DUGR
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59,7x59,7 MH/STM55Br

59,7x59,7 MH/STM55Gr

59,7x59,7 MH/STM55SI

59,7x59,7 MH/STM55Sa

59,7x59,7 MH/STM55ST

59,7x59,7 MH/STM55WH
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59,7x59,7 MH/ST55Gr 59,7x59,7 MH/ST55ST

59,7x59,7 MH/ST55Sa59,7x59,7 MH/ST55WH

|  płytki  |
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fIorDo BIaNco 59,7x59,7 fIorDo BeIGe 59,7x59,7

fIorDo GrafIT 59,7x59,7fIorDo Nero 59,7x59,7

|  płytki  |
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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 

|  ceramika sanitarna  |
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|  kabiny prysznicowe  |

ParaWaN WaNNoWY 
JeDNocZĘŚcIoWY

TRENDY

kaBINa PÓŁokrĄGŁa  
Z BroDZIkIeM WYSokIM 

NEW TRENDY fERiA
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|  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



pakiet SILVER  |  12

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

eLita 
SZafka kWaDro 80 cm

WERiT PrZYcISk SPŁukuJĄcY jOMO
BIaŁY 
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|  wyposażenie łazienek  |

RihO 
Wanna LiMa 
150,160,170

RihO 
Wanna MiaMi 

150,160,170
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|  stolarka drzwiowa  |

B134
lindo (biały)

B706
dąb jesienny

B288*
kasztan

b708 / plus
modrzew syberyjski

B598 / 3D
dąb popielaty

B541 / 3D
dąb szlachetny

b587 / plus
dąb naturo

B597 / 3D
orzech klasyczny

B639 / 3D
dąb europejski

B373*
wiąz

*okleina dwukierunkowa  
horyzontalna i vertykalna

invaDo / LiBRa
libra łazienka 

(tourus łazienka)
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|  stolarka drzwiowa  |

B134
lindo (biały)

B706
dąb jesienny

B288*
kasztan

b708 / plus
modrzew syberyjski

B598 / 3D
dąb popielaty

B541 / 3D
dąb szlachetny

b587 / plus
dąb naturo

B597 / 3D
orzech klasyczny

B639 / 3D
dąb europejski

B373*
wiąz

*okleina dwukierunkowa  
horyzontalna i vertykalna

invado / taurus 

taurus łazienka
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invado / larina neve i
larina neve 1 łazienka 

invado / larina neve 3
larina neve 3 łazienka 

invado / larina sati i
larina sati i łazienka 

invaDo / LaRina fioRi i
larina fiori i łazienka 

B706
dąb jesienny

b708 / plus
modrzew syberyjski

B598 / 3D
dąb popielaty

B541 / 3D
dąb szlachetny

b587 / plus
dąb naturo

B597 / 3D
orzech klasyczny

B639 / 3D
dąb europejski

|  stolarka drzwiowa  |
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F01 CLASSIC LINE

F03 CLASSIC LINE

F02 CLASSIC LINE

F04 CLASSIC LINE

F07 CLASSIC LINE F08 CLASSIC LINE

|  panele laminowane |
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F09 CLASSIC LINE

F11 CLASSIC LINE

F10 CLASSIC LINE

F13 CLASSIC LINE

F14 CLASSIC LINE F15 CLASSIC LINE

|  panele laminowane |



ZAKRES PRAC W RAMACH PAKIETU

1. Usługa wykończenia mieszkania w ramach pakietu opiera 

się na pierwotnym układzie funkcjonalno- przestrzennym 

przygotowanym przez dewelopera. Wszelkie prace 

remontowe wpływające na zmianę zastanego układu/ przyłączy 

nie są objęte pakietem i podlegają odrębnej wycenie.

2. Istnieje możliwość wymiany produktów na inne z pakietów 

o niższej wartości.

3. Istnieje możliwość zastosowania innych / dodatkowych 

materiałów (tapety, tynki dekoracyjne, sztukateria) nie 

zawartych w pakiecie, wg indywidualnej wyceny.

4. Istnieje możliwość wykonania , za dodatkową opłatą, 

zabudowy kuchennej i mebli na wymiar wg indywidualnego 

projektu.

5. Istnieje możliwość, za dodatkową opłatą, doposażenia 

mieszkania w meble ruchome, lampy i pozostałe elementy 

wyposażenia wnętrz.

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM-
KROK PO KROKU

1. SPOTKANIE/ROZMOWA Z KLIENTEM , 

OMÓWIENIE UKŁADU FUNKCJONALNO- 

PRZESTRZENNEGO MIESZKANIA ORAZ 

PREFERENCJI INWESTORA

2. PODPISANIE UMOWY/PRZEKAZANIE KLUCZY 

DO LOKALU

3. WYBÓR PRODUKTÓW Z PAKIETU

4. AKCEPTACJA PROJEKTU ARANŻACYJNEGO  

I WIZUALIZACJI 3D ŁAZIENKI

5. PRACE REMONTOWE

6. ZAKOŃCZENIE PRAC

7. ODBIÓR WYKOŃCZONEGO ZGODNIE  

Z PAKIETEM MIESZKANIA / DOKUMENTACJA 

ZDJĘCIOWA



RODZAJ POMIESZCZENIA SPECYFIKACJA PRAC

ŁAZIENKA SUFITY
1. Gruntowanie i dwukrotne malowanie

sufitÓw farbą odporną na wilGoĆ na wybrany kolor

ŚCIANY 

/ PODŁOGA

1. wykonanie hydroizolacji w strefach mokrych

2. układanie kafli do wys. 210 cm 

na wszystkich Ścianach

3. układanie kafli na podłodze 

4. fuGowanie- fuGa dobrana pod kolor kafla

5. Gruntowanie i dwukrotne malowanie Ścian farbą 

odporną na wilGoĆ na wybrany kolor

CERAMIKA 

ŁAZIENKOWA

1. wykonanie zabudowy stelaŻa wc do wys. 120 cm

2. montaŻ stelaŻa wc

3. wykonanie minimalnej zabudowy Gk pionÓw 

i poziomÓw w łazience (np. rura odpływowa)

4. montaŻ wc podwieszaneGo

5. montaŻ umywalki/szafki z umywalką

6. montaŻ kabiny i brodzika 

7. silikonowanie

ARMATURA 

ŁAZIENKOWA

1. montaŻ baterii umywalkowej sztorcowej

2. montaŻ baterii prysznicowej natynkowej 

wraz z uchwytem punktowym/ drąŻkiem na słuchwakĘ 

3. montaŻ lustra / oŚwietlenia sufitu

4. demontaŻ i ponowny montaŻ zastaneGo Grzejnika

DRZWI

1. dostosowanie otworu drzwioweGo do montaŻu drzwi 

przylGowych

2. montaŻ drzwi przylGowych wraz  

z oŚcieŻnicą i klamką

w cenie pakietu uwzględniono materiały budowlane- klej do kafli, fugi, silikony, hydroizolacje, płyty Gki na zabudowę stelaża wc o max. rozmiarze 1,2x1,2 m, listwy dylatacyjne

RODZAJ POMIESZCZENIA SPECYFIKACJA PRAC

HOL
ŚCIANY 

I SUFITY

1. Gruntowanie i dwukrotne malowanie Ścian  

i sufitÓw na wybrany kolor

PODŁOGA

1. układanie kafli na podłodze

2. fuGowanie

3. montaŻ listew przypodłoGowych

4. montaŻ listwy dylatacyjnej na łączeniu 

kafel- panele

POKOJE
ŚCIANY 

I SUFITY

1. Gruntowanie i dwukrotne malowanie 

Ścian i sufitÓw na wybrany kolor

PODŁOGA

1.montaŻ paneli

2. montaŻ listew przypodłoGowych

3. montaŻ listew proGowych

DRZWI

1. dostosowanie otworu drzwioweGo do montaŻu 

drzwi przylGowych

2. montaŻ drzwi przylGowych wraz 

z oŚcieŻnicą i klamką

KUCHNIA ŚCIANY 

1. układanie kafli na Ścianie w pasie roboczym pomiĘdzy 

szafkami w kuchni do wys. 60 cm

2. fuGowanie

3. Gruntowanie i dwukrotne malowanie Ścian farbą 

odporną na wilGoĆ na wybrany kolor

PODŁOGI

1. układanie kafli na podłodze

2. fuGowanie

3. montaŻ listew przypodłoGowych

4. montaŻ listwy dylatacyjnej na łączeniu 

kafel - panele



Maxfliz
Mińska 60a

54-610 Wrocław
 

Tel. +48 729 108 855
e-mail: izerski@bmbgroup.pl


