Косметичний ремонт
від 700 грн. за 1 м2
Включає в себе:
1. Частковий монтаж інженерних мереж (додавання розеток
макс.10)
2. Оздоблювання стін (демонтаж шпалер, шпаклювання,
поклеювання шпалер, корекція відкосів, візуальне вирівнювання в
кутах стін та біля плінтусв.)
3. Ремонт та корекція старих керамічних поверхонь
4. Оздоблювання стелі (покраска, перенатяжка ПВХ)
5. Чатскова заміна елементів санфаянс, заміна електрофурнітури
6. Заміна дверей, врізка замків
7. Вивіз сміття та прибирання

Капітальний ремонт "Економ"
від 1190 до 1720 грн. за 1 м2
Включає в себе:
1. Монтаж інженерних мереж (розводка системи водопостачання,
водовідведення,електропостачання)
2. Оздоблювання стін (штукатурка стін, поклеювання шпалер)
3. Установка плитки (кераміка, стандартна)
4. Оздоблювання стелі (шпаклювання, натяжна стеля ПВХ)
5. Встановлення сантехнічного фаянса
6. Монтаж електрофурнітури
7. Монтаж міжкімнатних дверей
8. Послуги щодо комплектації чорнових матеріалів
7. Вивіз сміття та прибирання

Капітальний ремонт "Стандартний"
До 2700 грн. за 1 м2
Включає в себе:
1. Мінімальне перепланування згідно обговореному плану
2. Монтаж інженерних мереж (розводка системи водопостачання,
водовідведення,електропостачання)
3. Оздоблювання стін (маячная штукатурка, малярні роботи,
покраска, поклеювання шпалер)
4. Поклейка плитки (кераміка стандартна, керамограніт)
5. Оздоблювання стелі (підвісна конструкція, натяжна стеля ПВХ)
6. Встановлення сантехнічного фаянса
7. Монтаж електрофурнітури
8. Монтаж міжкімнатних дверей
9. Послуги щодо комплектування чорнових та чистових матеріалів
10. Клінінг та вивіз сміття

Капітальний ремонт "Преміум"

від 4000 грн. за 1 м2
Включає в себе:
1. Дизайн-проект
2. Перепланування відповідно до індивідуального проекту
(демонтаж, монтаж перегородок)
3. Монтаж інженерних мереж (розводка системи водопостачання,
систем фільтрування води, водовідведення, електропостачання,
вентиляції, системи безпеки)
4. Монтаж теплої підлоги
5. Оздоблювання стін (високоякісна штукатурка під "маяк",
установка гіпсокартонних конструкцій, індивідуальне декоративне
оздоблення, суміщення шпалер з покраскою)
6. Поклейка плитки (натуральний камінь, керамічне панно,мозіїка)
7. Оздоблювання стелі (монтаж сумісних систем підвісних
конструкцій та натяжної стелі ПВХ)
8. Додаткове утепління та елементи звукоізоляції
9. Встановлення меблів
10. Встановлення сантехнічного фаянса
11. Монтаж електрофурнітури
12. Монтаж міжкімнатних дверей
13. Послуги щодо комлектуванняї чорнових та чистових матеріалів
14. Клінінг та вивіз сміття

