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Gratulujemy zakupu mieszkania. Miło nam, że wybrałeś je z oferty Grupy BUMA. Dbając o wygodę 
naszych klientów stworzyliśmy proste rozwiązanie, które pozwala jeszcze bardziej cieszyć się odbiorem kluczy 
do już wykończonego mieszkania. Teraz jeśli chcesz Grupa BUMA nie tylko wybuduje, ale też wykończy Twoje 
mieszkanie. Zrobimy to już w trakcie budowy! 

Jeśli cenisz sobie szybkie i wygodne rozwiązania, nie masz ochoty lub czasu na organizowanie i nadzór ekip 
remontowych, wizyty w sklepach budowlanych i dobór materiałów, zrobimy to za Ciebie. Wykończenie 
mieszkania „pod klucz” to podwójna korzyść: oszczędność czasu i pieniędzy, ze względu na niższe niż przy 
samodzielnych zakupach ceny materiałów wykończeniowych. W standardzie otrzymujesz naprawdę solidne 
wykończenie poparte 24 miesięczną gwarancją i realizację w terminie odbioru mieszkania od dewelopera.

Skorzystaj z opcji wykończenia
mieszkania ”pod klucz”
i zyskaj podwójnie!

OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU

ODBIÓR
WYKOŃCZONEGO

MIESZKANIA

SZYBSZA
PRZEPROWADZKA

NIEZMIENNY
BUDŻET

Wybierz jeden z trzech gotowych pakietów wykończenia mieszkania, a jeśli masz własny pomysł na aranżację 
przygotujemy dla Ciebie ofertę indywidualną „skrojoną na miarę”. Nasze propozycje dostosowane są do 
różnych potrzeb i możliwości finansowych, z nami wykończysz mieszkanie bez niespodzianek, zawsze w 
uzgodnionym terminie i budżecie.

OSZCZĘDNOŚĆ
PIENIĘDZY



24

NADZÓR TECHNICZNY
NAD PROWADZONYMI

PRACAMI

SPRAWDZONE EKIPY
WYKOŃCZENIOWE

RENOMOWANI
PRODUCENCI
MATERIAŁÓW

24 M-CE GWARANCJI
OD JEDNEGO I PEWNEGO

PODMIOTU

W trakcie całego procesu możesz liczyć na profesjonalną pomoc naszych doradców, począwszy od wyboru 
pakietu wykończenia mieszkania i elementów wyposażenia, po uzgodnienie budżetu i odbiór. 
Dodatkowo wszystkie elementy wyposażenia swojego nowego mieszkania obejrzysz na miejscu, w naszej 
wzorcowni.

Jak wygląda zakup mieszkania wykończonego „pod klucz” w praktyce?

Cenimy Twój czas i komfort, dlatego cały proces zamyka się w pięciu prostych krokach:

WYBIERZ JEDEN
Z TRZECH WARIANTÓW

PAKIETÓW
WYKOŃCZENIA*

WYBIERZ W RAMACH
PAKIETU ELEMENTY

WYKOŃCZENIA

ZAAKCEPTUJ
PROJEKT MIESZKANIA

I WIZUALIZACJĘ
ŁAZIENKI

PODPISZ Z NAMI 
UMOWĘ

ODBIERZ KLUCZE
I CIESZ SIĘ

KOMFORTEM
MIESZKANIA

Zapewniamy:
ź kompleksową obsługę doradczą i pełny nadzór nad doborem materiałów 

ź usługę projektową łazienki wraz z wizualizacją wybranych materiałów

ź możliwość modyfikacji między pakietami

ź kompleksową realizację zamówienia

ź nadzór autorski nad realizacją prac wykończeniowych 

ź nadzór techniczny nad prowadzonymi pracami przez uprawnioną kadrę

Każdy z pakietów oferuje: 
ź wykończenie łazienki zgodnie z wybranym standardem
ź wykończenie podłóg (płytki, panele, deski) wraz z listwami 

przypodłogowymi/cokolikami z płytek wraz z montażem
ź wykończenie ścian i sufitów (gładź, malowanie)
ź dostawę i montaż drzwi wewnętrznych 
ź całkowity koszt robocizny
ź dostawę i transport materiałów, wywóz śmieci z wykończenia 

mieszkania
ź posprzątanie wykończonego mieszkania
ź 24 miesięczną gwarancję na prace wykończeniowe

* lub skontaktuj się z nami w celu przedstawienia indywidualnej oferty



PAKIET PRAKTYCZNY PAKIET WYGODNY PAKIET KOMFORTOWY
OFERTA INDYWIDUALNA

Praktyczne rozwiązania i jasna 
kolorystyka dają wiele możliwości 

aranżacji mieszkania. Idealnie 
sprawdzą się zarówno dla 

miłośników minimalistycznego 
stylu skandynawskiego jak i 

neutralna baza dla osób lubiących 
kolorowe dodatki czy częste 

zmiany. To wariant ekonomiczny, 
doskonały dla osób 

wykańczających mieszkanie pod 
wynajem.

Neutralna kolorystyka i dobór 
materiałów pozwolą Ci na 

stworzenie funkcjonalnych, 
uniwersalnych wnętrz i przyjaznej 

przestrzeni do życia. Pakiet 
wygodny to idealna propozycja 
dla wszystkich, którzy oczekują 

wygodnych rozwiązań w 
rozsądnej cenie. Świetnie sprawdzi 

się  jako wykończenie Twojego 
pierwszego mieszkania.  

Ciekawe wzornictwo, naturalne 
materiały i bogactwo kolorów 

pozwolą na stworzenie 
komfortowych i oryginalnych 

wnętrz, niezależnie od tego jaki 
styl wybierzesz. Nowocześnie, 
klasycznie, w stylu boho czy 

loftowym – zamieszkaj 
komfortowo tak jak lubisz.  

Jeśli masz własny pomysł na aranżację 
mieszkania albo lubisz nieszablonowe 
rozwiązania i materiały, przygotujemy dla 
Ciebie propozycję  „skrojoną na miarę”. 

To również idealna propozycja jeśli masz już 
gotowy projekt od architekta wnętrz i szukasz 
s p r a w d z o n e g o  w y k o n a w c y ,  k t ó r y 
kompleksowo wykończy Twoje mieszkanie. 
Nic prostszego, przygotujemy dla Ciebie 
ofertę dedykowaną. 

Poznaj nasze
pakiety wykończeniowe!

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.).



PAKIET PRAKTYCZNY PAKIET WYGODNY PAKIET KOMFORTOWY

panele laminowane

listwy przypodłogowe białe 
lub plastikowe pod kolor podłogi

płytki na posadzkach w holu wejściowym,
łazience, WC i kuchni

płytki na posadzkach w holu wejściowym,
łazience, WC i kuchni

cokoliki z płytek podłogowych cokoliki z płytek podłogowych

panele laminowane

listwy przypodłogowe białe 
lub plastikowe pod kolor podłogi

płytki na posadzkach w holu wejściowym,
łazience, WC i kuchni

cokoliki z płytek podłogowych

listwy maskujące aluminiowe listwy maskujące aluminiowe listwy maskujące aluminiowe

listwy przypodłogowe białe 
lub fornirowane pod kolor podłogi

panele laminowane
lub deska warstwowa

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ (Z WYŁĄCZENIEM ŁAZIENKI) WYKOŃCZENIE ŁAZIENKI
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gładź gipsowa gładź gipsowa

ściany malowane 2-krotnie farbą lateksową
z akrylowaniem, kolor biały

ściany malowane 2-krotnie farbą lateksową
z akrylowaniem, kolory bez ograniczeń

wg wzornika

su�ty malowane 2-krotnie farbą lateksową, 
kolor biały

su�ty malowane 2-krotnie farbą lateksową, 
kolor biały

-

gładź gipsowa

ściany malowane 2-krotnie farbą lateksową
z akrylowaniem, kolor biały 
lub pastelowe wg wzornika

su�ty malowane 2-krotnie farbą lateksową, 
kolor biały

- wykończenie fartucha kuchennego płytkami
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PAKIET PRAKTYCZNY - materiały z GRUPY I
PAKIET WYGODNY - materiały z GRUPY II
PAKIET KOMFORTOWY - materiały z GRUPY III

LUSTRO - poza pakietem, istnieje możliwość indywidualnego zamówienia i wyceny. 
ZMIANY INSTALACYJNE - istnieje możliwość wykonania zmian instalacyjnych, zakres zmian i wycena ustalane są indywidualnie

PAKIET PRAKTYCZNY PAKIET WYGODNY PAKIET KOMFORTOWY

płytki na pełną wysokość pomieszczenia płytki na pełną wysokość pomieszczenia płytki na pełną wysokość pomieszczenia

hydroizolacja, płytki ceramiczne,
gresowe

hydroizolacja, płytki ceramiczne,
gresowe

hydroizolacja, płytki ceramiczne,
gresowe

su�t podwieszany su�t podwieszany

umywalka

armatura

su�t podwieszany

wanna obudowana płytkami wanna obudowana płytkami
lub kabina prysznicowa z brodzikiem

umywalka

armatura

miska toaletowa podwieszana ze stelażem, 
stelaż obudowany płytkami,

miska z deską wolnoopadającą

miska toaletowa podwieszana ze stelażem,
stelaż obudowany płytkami,

miska z deską wolnoopadającą

2 punkty świetlne,
montowane w su�cie podwieszanym

4 punkty świetlne,
montowane w su�cie podwieszanym

galanteria - 2 elementy do wyboru
(np. wieszak)

umywalka

armatura

wanna obudowana płytkami
z parawanem szklanym 

lub kabina prysznicowa z brodzikiem

miska toaletowa podwieszana ze stelażem,
stelaż obudowany płytkami,

miska z deską wolnoopadającą

4 punkty świetlne,
montowane w su�cie podwieszanym

galanteria -3 elementy do wyboru
(np. wieszak)-

PORTA PORTA PORTA



Zapraszamy do kontaktu

Dział Aranżacji Mieszkań

+ 48 664 329 561
podklucz@buma.pl


