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PREMIUM

GREE U-CROWN 3,5 kw

BASIC

GREE BORA R32

KLIMATYZACJA
ZADBAJ O KOMFORTOWĄ TEMPERATURĘ W SWOIM MIESZKANIU O KAŻDEJ PORZE ROKU

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia 
w zakresie doboru i montażu klimatyzacji. 
Wybierz jednostkę w wersji Premium lub Basic, 
a my zamówimy ją dla Ciebie, dostarczymy 
i zamontujemy. To wygodne i oszczędne roz-
wiązanie. 

Zamawiamy duże ilości, dlatego możemy 
zaoferować konkurencyjne ceny. Korzystamy 
z doświadczonych, wyedukowanych ekip insta-
lacyjnych.

Nie musisz starać się o pozwolenie dotyczące 
montażu jednostki zewnętrznej na elewacji. 
Jako wykonawcy budynku, wiemy jak zrobić to 
najlepiej, by nie naruszyć walorów funkcjonal-
nych i estetycznych architektury. 

Gwarancja: 
- urządzenie: 5 lat 
- montaż: 2 lata

nowoczesny wygląd

cicha praca

jonizator plazmowy

efektywne chłodzenie i grzanie

szeroki kąt nawiewu pionowy i poziomy

moduł WiFi

energooszczędny 

Cena z montażem: 6225 zł

niezawodność i prostota działania

moduł WiFi

energooszczędny

precyzyjne sterowanie temperaturą 
poprzez odczyt w żądanym miejscu przy 
użyciu pilota zdalnego sterowania

Cena z montażem: 4050 zł
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markizy
KOMFORTOWA TEMPERATURA NA TWOIM BALKONIE I TARASIE

Markizy zapewniają komfort optyczny i termiczny. 
Wysoka jakość wykonania i estetyczny wygląd 
sprawiają, że jest to doskonały dodatek ze-
wnętrznych aranżacji. Markiza czyni przestrzeń 
do wypoczynku bardziej luksusową.  

Konstrukcja markiz jest bardzo wytrzymała, 
opiera się na solidnej aluminiowej belce kwa-
dratowej, co daje swobodę w wyborze miejsca. 
Wyposażone są w wysokogatunkowe tkaniny 
akrylowe. 

Materiał dodatkowo zabezpieczony jest impre-
gnatem, który podnosi trwałość i odporność  na 
działanie czynników atmosferycznych. Łatwo
utrzymać je w czystości.

Markizy posiadają odpowiednie aprobaty 
techniczne, atesty oraz zgodność z  normami 
europejskimi potwierdzoną znakami CE.

Gwarancja: 2 lata 

kolor konstrukcji: grafit strukturalny 

prosta falbana

kaseta chroni tkaninę przed czynnikami 
atmosferycznymi

montowane do ściany

TKANINA 
TANDEM PIEDRA

TKANINA
TANDEM GRAFITO

Cena

szerokość

2,5 m

3 m

5 m

wysięg

210 cm

260 cm

260 cm

napęd ręczny

5.410,00 zł

6.995,00 zł

9.345,00 zł

8.835,00 zł

9.415,00 zł

11.930,00 zł

napęd elektryczny  
z pilotem
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KOMPOZYTOWE 
DESKI TARASOWE

ZAPLANUJ PRZESTRZEŃ, KTÓRA POZWOLI CI ODPOCZĄĆ

Kompozytowe deski tarasowe są ładne i prak-
tyczne. Uroda naturalnego drewna wprowadza 
na balkony i tarasy ciepłą, przyjazną atmosfe-
rę. Deski nie potrzebują specjalnej pielęgnacji 
i konserwacji, by przez długie lata zachować 
świeży, oryginalny wygląd. 

DŁUGOŚĆ: według pomiaru

SZEROKOŚĆ: 14,5 cm

WYSOKOŚĆ: 2,5 cm

WYKOŃCZENIE: ryflowane obustronnie 

MONTAŻ:  legary wzmocnione

Cena z montażem: 455 zł/m2

dąb lindberg klon lodowy mahoń naturalny orzech szlachetny świerk dymny

Listwa wykończeniowa: 12 zł/metr bieżący

Kompozyt nie jest wrażliwy na promieniowanie 
UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Wy-
soka trwałość gwarantuje odporność na ściera-
nie i uszkodzenia mechaniczne. Jest to produkt 
bezpieczny. Ryflowana powierzchnia zapewnia 
właściwości antypoślizgowe.
 
Gwarancja: 3 lata

Transport przy zamówieniu mniejszym niż 15 m²: 355 zł
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SZAFY Z DRZWIAMI
PRZESUWNYMI

MIEJSCE RZECZY POUKŁADANYCH

Funkcjonalnie zaprojektowana szafa to naj-
lepsze miejsce do przechowywania rzeczy w 
domu. Oferujemy rozwiązania wolnostojące 
oraz wnękowe, dopasowane do dostępnej 
przestrzeni. 

Na bazie naszego doświadczenia, powstały 
najlepsze modułowe rozwiązania. Ostateczny 
wygląd szafy opracowujemy indywidualnie, 
uwzględniając potrzeby oraz pobrane wymiary. 

Cena:

Szafy powstają z najwyższej jakości materiałów, 
stosujemy tylko markowe komponenty:
- okucia drzwi przesuwnych: SEVROLL
- prowadnice szuflad: REJS
- płyta meblowa: PFLEIDERER

Montażu dokonują nasi sprawdzeni fachowcy. 
Usługa zawiera transport i wniesienie elemen-
tów składowych, regulację drzwi przesuwnych, 
instalację drążków, szuflad i półek. 

Gwarancja: 2 lataKolory frontów:

Kolory profili stalowych:

wypełnienie drzwi z wybranej płyty meblowej

wypełnienie drzwi lustrem

szafy

2 drzwi

0,9m ÷ 1,6m

2220 zł/mb

2430 zł/mb

2-3 drzwi

1,6m ÷ 2,4m

2070 zł/mb

2280 zł/mb

3-4 drzwi

2,4m ÷ 3,4m

1920 zł/mb

2130 zł/mb

4-5 drzwi

3,4m ÷ 4,5m

1770 zł/mb

1980 zł/mb
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inteligentny zamek
OTWIERAJ I ZAMYKAJ DRZWI PRZEZ TELEFON

Inteligentny zamek zintegrowany z aplikacją 
na smartphone montowany jest od wewnątrz 
mieszkania na drzwiach. Aplikacja pozwala na 
automatyczne otwarcie i zamknięcie zamka 
w momencie zbliżenia się do drzwi, bez wyjmo-
wania telefonu. 

Dzięki aplikacji można wysyłać klucze innym 
użytkownikom, definiując dla nich stały lub cza-
sowy dostęp. Dodatkowo widoczny jest dzien-
nik zdarzeń oraz przesyłane są powiadomienia 
gdy ktoś otworzy lub zamknie drzwi. Z poziomu 
aplikacji ustawia się wszystkie parametry pracy 
zamka.

Obudowa zamka wygląda minimalistycznie 
i elegancko. Wykonana z wysokiej jakości 
materiałów jest nowoczesnym dodatkiem 
aranżacji wnętrz.

Zamek nie wymaga zewnętrznego zasilania. 
Moc pobiera z wbudowanego akumulatora, 
który wystarcza przeciętnie na 6 miesięcy. Gdy 
się wyczerpie można korzystać ze standardo-
wego klucza. Akumulator ładowany jest za po-
mocą przewodu micro USB. 

Zdalne sterowanie udostępnia bezprzewodo-
wy router, który przesyła wszystkie informacje 
o zmianach statusu zamka w czasie rzeczywi-
stym. Urządzenie stanowi dodatkowy element, 
można go dokupić.

Inteligentny zamek kompatybilny jest tylko 
z drzwiami marki GERDA.

Gwarancja: 2 lata

Cena:
- zamek bluetooth: 1274 zł
- bezprzewodowy router: 440 zł
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WIDEODOMOFONY
ZAPEWNIJ SOBIE KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Panele wejściowe domofonów w naszych bu-
dynkach wyposażone są w kamery. Pozwala to 
na zamontowanie w mieszkaniach monitorów, 
które umożliwiają realizację połączeń video 
z osobą dzwoniącą do drzwi. 

Monitor videodomofonu nadaje wnętrzu 
nowoczesny charakter już na wejściu. 

To estetyczny dodatek, który spełnia funkcje 
użytkowe i dekoracyjne. 

Montaż odbywa się natynkowo, nie wymaga 
zaawansowanych prac. 

Gwarancja: 2 lata

Cena z montażem: 1020 zł

ekran TFT 4,3’’

regulacja głośności oraz parametrów 
obrazu

wymiary: 200 x 200 x 44 mm

Cena z montażem: 1700 zł

ekran TFT 3,5’’

regulacja głośności oraz parametrów 
obrazu

wymiary: 103 x 172 x 20 mm

Cena z montażem: 2000 zł

ekran TFT 7’’

regulacja głośności oraz parametrów 
obrazu

wymiary: 185 x 172 x 20 mm

VEO

VDS SMILE

VDS SMILE
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SZAFY GARAŻOWE
ZYSKAJ DODATKOWE MIEJSCE DO PRZECHOWYWANIA RZECZY

Polecamy idealne rozwiązanie dla wszystkich 
właścicieli powierzchni parkingowej w zada-
szonych garażach.

Szafa garażowa to wygodna przestrzeń do 
przechowywania potrzebnych  rzeczy, które nie 
mieszczą się w domu. Opony, sprzęt sportowy, 
materiały pozostałe po remoncie, ozdoby cho-
inkowe znajdą tu swoje stałe miejsce.

Wymiary szafy dostosowane są do wielkości 
miejsc postojowych. Mebel stoi na wysokich, 
stabilnych nogach, nie koliduje z obszarem 
parkingowym.

Szafa w wersji podstawowej otwiera się na boki, 
jest to moduł jednokomorowy bez kółek. Model 
można rozbudować zgodnie z własną potrzebą.

Gwarancja: 5 lat

Cena: 3500 zł

Maksymalny udźwig: około 400 kg
Masa własna: około 150 kg

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: 
2500 mm

500 mm 500 mm
750 mm 750 mm

1000 m
m

1100 m
m

625 mm

1000 m
m

1100 m
m

Transport: po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
koszt transportu wynosi 200 zł.

50 zł

300 zł

150 zł

150 zł

850 zł

2750 zł

3250 zł

uchwyt do zapięcia roweru 

dodatkowa półka w środku szafy 
(3-elementowa) 

uchwyt na narty, 2 sztuki 

otwieranie frontowe, klapa otwierana 
do góry na siłownikach 

zwiększenie głębokości szafy 
standardowej z 625 mm do 900 mm 

dodatkowy dolny moduł szafy 
2500 x 1250 x 625 (schowek na rower) 

dodatkowy dolny moduł szafy 
2500 x 1250 x 900 (schowek na rower)
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artystyczne
malarstwo ścienne

CHODŹ, POMALUJ SWÓJ ŚWIAT

Ręcznie malowane obrazy zdobiące ściany to 
niepowtarzalna dekoracja każdego wnętrza. 
Projekty powstają na indywidualne zamówienie. 

Można wybrać pracę znanego autora, z portfo-
lio naszych artystów lub wymyślić coś zupełnie 
nowego. Nie istnieją żadne ograniczenia. 

Obrazy malowane są ręcznie, wysokiej jakości 
farbami. Malowidło nanoszone jest bezpośred-
nio na ścianę. 

Usługa zawiera wykonanie projektu, wizualiza-
cji oraz realizację.

Cena: 300 zł/m2

MALARSKO
Projekty o dużym poziomie szczegółowości.

GRAFICZNIE
Rysunek jedną linią.
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ŁĄCZNIKI I GNIAZDA
Zadbaj o każdy detal

Wysokiej jakości łączniki i gniazda to detal, 
który wyróżnia skrupulatnie zaprojektowane 
wnętrze. Odpowiednio dobrane podkreśla-
ją styl aranżacji mieszkania. Ich niebanalny 
wygląd stanowi estetyczny akcent w każdym 
pomieszczeniu. 

Nowoczesny osprzęt elektryczny ma również 
wiele zalet funkcjonalnych. Każda seria wypo-
sażona jest w rozwiązania odpowiadające 
wymaganiom współczesnej technologii. 
Można tworzyć dowolne zestawiania, zgodne 
z potrzebami przyszłych użytkowników.

Gwarancja: 2 lata

Cena: od 200 zł/sztuka

Touch to nowoczesne łączniki dotykowe. Gładki 
szklany panel zastępuje standardowe klawisze. 
Seria oferuje możliwość tworzenia praktycz-
nych zestawów wielokrotnych z tradycyjnym 
osprzętem. Łączniki dostępne są w dwóch 
kolorach: biała perła i zastygła lawa.

Cena: od 67 zł/sztuka

Serię Nature wyróżnia bogata kolekcja ramek 
wykonanych z naturalnych materiałów: drew-
na, szkła, metalu i betonu. Można wybierać 
spośród różnych faktur i kolorów. Podstawę 
wypełniania ramek stanowią minimalistyczne 
klawisze dostępne w dwóch kolorach: biała 
perła i zastygła lawa oraz gniazda.

TOUCH

NATURE
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