Starosti s vybavením bytu
nechte na nás

V projektu Petrohradská nabízíme balíčky moderních kuchyní se spotřebiči a designovým nábytkem na míru za velmi výhodných podmínek. Jen pár týdnů od koupě tak
bude byt kompletně zařízen přesně podle Vašich představ a Vy se můžete ihned nastěhovat nebo byt rychle pronajmout.

Kompletní zařízení bytu 1+kk získáte za zvýhodněnou cenu 148.340 Kč
(vč. DPH 15 %)
Ušetříte 28 867 Kč!

(

Zvýhodněný balíček obsahuje:
• Kuchyňskou linku včetně spotřebičů Whirlpool a Electrolux, dřezu a baterie Blanco
• Vestavěnou skříň do předsíně
• Nábytkovou sestavu (konferenční stůl, TV stěnu, policovou sestavu a šatní skříň)
• Jídelní stůl a dvě židle
Nábytek je možné dodat v jednotné ceně v devíti barevných dekorech.

Možnost rozšíření za příplatek
LED osvětlení 
13.445 Kč
Kombinovaná trouba 
8.445 Kč
Zrcadlo chodba 
3.190 Kč
Pračka AEG 
17.810 Kč
Výše příplatku za rozvody ZTI a elektro pro kuchyňskou linku závisí
na rozsahu instalace.
Realizace a předání do pěti týdnů od objednání a uhrazení. Sestava a rozmístění nábytku se může lišit v závislosti na dispozici bytu.
Uvedené ceny jsou vč. DPH 15 % a jsou platné pro byty. V případě ateliérů je sazba DPH 21 %. Více informací Vám poskytnou naši
interiéroví specialisté na telefonních číslech 226 221 122 nebo 226 221 044.
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Kuchyňská linka za zvýhodněnou cenu 62.402 Kč (vč. DPH 15 %)
Ušetříte 12.198 Kč!
Moderní kuchyňská linka v bílém matu s výběrem devíti barevných dekorů v provedení do 2,10 m.
Spotřebiče
• Elektrická trouba s grilem – Electrolux
• Varná deska – Electrolux
• Lednice s mrazničkou – Whirlpool
• Digestoř – Whirlpool
• Dřez a baterie – Blanco

Možnost rozšíření za příplatek
Změna z matu na lesk 
10.318 Kč
Výše příplatku za rozvody ZTI a elektro pro
kuchyňskou linku závisí na rozsahu instalace.

Realizace a předání do pěti týdnů od objednání a uhrazení. Uvedené ceny jsou vč. DPH 15 % a jsou platné pro byty. V případě ateliérů
je sazba DPH 21 %. Více informací Vám poskytnou naši interiéroví specialisté na telefonních číslech 226 221 122 nebo 226 221 044.
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