
FINEST CLASS
PAKIET INDYWIDUALNY



"Wolność pochodzi z wnętrza"
- Frank Lloyd Wright







Pakiet nieskończonych możliwości FINEST

CLASS

To kompleksowa, w pełni spersonalizowana usługa wykańczania wnętrz -
przygotowanie podłóg, malowanie ścian, wybór armatury i ceramiki, montaż
zabudowy meblowej, dobór dodatków i dekoracji. 

Całościowo zaprojektujemy i zrealizujemy Twoją wizję od A do Z.









oczekujesz czegoś więcej, 
chcesz podkreślić swój styl i charakter, 
chcesz się inspirować i pobudzać do działania,
potrzebujesz wsparcia projektantów, 

Jeśli:

stworzymy dla Ciebie niepowtarzalne wnętrze.

W nim odnajdziesz swoją

wyjątkowość, spokój i komfort życia.

Projektowanie wnętrz to nasza pasja.



Dlaczego warto?



Nie musisz już martwić się o dostawy 
i niewygodne terminy. Zamówimy 
i dopilnujemy wszystkiego za Ciebie. 

Na bieżąco sprawdzimy postępy prac. 
Przypilnujemy, aby prace w mieszkaniu 
zgadzały się z naszym projektem.

A Ty zyskasz spokój i więcej czasu na
realizowanie swoich pasji. Zero zmartwień i stresu.

Pomożemy z wyborem dodatków,
dekoracji okiennych, mebli ruchomych.



Poznaj nasze realizacje



Poznaj nasze realizacje



Poznaj nasze realizacje



Poznaj nasze realizacje



Poznaj nasze realizacje



Za naszymi projektami stoją prawdziwi ludzie, 
na Twoje unikatowe wnętrze składa się praca wielu 
doświadczonych i wkładających w to serce osób.

Dom to coś więcej niż kawałek podłogi i kilka ścian - 
to przestrzeń, w której odpoczywasz, pracujesz, 
spędzasz czas z rodziną i jesteś szczęśliwy.

Naszym celem jest realizacja Twojego szczęścia.





Zostaw swoje nowe mieszkanie w dobrych rękach 
i wprowadź się do gotowego, unikatowego mieszkania

stworzonego tylko dla Ciebie.



ZACZNIJMY WSPÓLNĄ PODRÓŻ 
DO TWOJEGO WYMARZONEGO WNĘTRZA.



IZABELA JANUCHOWSKA AGATA JANOWSKA

Zapraszamy 

do kontaktu

izabela.januchowska@nickel.com.pl agata.janowska@nickel.com.pl

509 724 375 505 689 727



FRESH

START

Pakiet inwestycyjny. Idealny pod wynajem mieszkania 
lub pierwsze mieszkanie bez większego budżetu na
wykończenie. Ceny obejmują zarówno robociznę jak 
i materiały. 

Już od 800zł/m2*

NICE

TOUCH

Zawiera wysokiej jakości produkty oraz duży
wybór materiałów. Ceny obejmują zarówno
robociznę jak i materiały.

Już od 1100zł/m2*

Szukasz pakietu wykończenia wnętrz dla inwestorów? 

*cena dotyczy mieszkania od 50m2 z jedną łazienką



Bądź na bieżąco

@younickdesign

https://www.instagram.com/mieszkanie_pod_klucz/
https://www.facebook.com/nickelasystent

