
pakiet
OSZCZĘDNY

Projekt, który wygeneruje kilkadziesiąt % oszczędności.



naoswnetrza.pl

Projekt i realizacja NAOS

Oszczędność do 40% na wykończeniu pod klucz!

Czym jest Pakiet OSZCZĘDNY?

Co otrzymasz od nas:

Pakiet OSZCZĘDNY to propozycja dla Ciebie. Daje Ci swobodę i przede wszystkim realną

oszczędność. My dajemy Ci instrukcję, a Ty decydujesz kiedy i z kim wykonasz remont mieszkania.

Korzystaj z wiedzy Architekta oraz Doradcy Technicznego.

• projekt wnętrza z wizualizacjami i pełną specyfikacją materiałową oraz wyposażeniem.

• harmonogram, który poprowadzi Cię bezbłędnie przez proces wykończenia.

• karty rabatowe nawet do 20% na: płytki, podłogi, armaturę, ceramikę, drzwi, listwy, farby,
oświetlenie, meble, rolety, klimatyzację, osprzęt elektryczny, tekstylia.

• projekt mebli na wymiar. Możesz je kupić u nas w całości lub wybrane komponenty, np
fronty kuchenne do zabudowy z Ikei.

• pełne wsparcie w całym procesie urządzania, bez zbędnych kosztów.
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1. Rozpoznanie oczekiwań

Indywidualny opiekun klienta pomoże ci określić czego dokładnie
potrzebujesz oraz doradzi konkretne rozwiązania. Razem nakreślimy
ramy całego procesu wykończenia pod klucz.

2. Konsultacje aranżacyjne

Przechodzimy do projektowania. Architekt zaprezentuje Ci możliwości
aranżacji, zaproponuje układ funkcjonalny, pokaże jak zorganizować
wnętrze, które będzie świetnie działać przez lata. Razem z Architektem
ustalisz optymalny układ mieszkania.

6. Przekazanie kart rabatowych

Wraz z otrzymanym kompletnym projektem, który jest instrukcją
obsługi procesu wykończenia otrzymasz dedykowane karty rabatowe
NAOS. Do każdej karty otrzymujesz listę dystrybutorów i rabatów na
poszczególne materiały. Kontakty kierują do dedykowanych Doradców
Obsługi Klienta NAOS w każdej z firm, tak abyś mógł sprawnie złożyć
swoje zamówienia.

• I. karta rabatowa NAOS budowa (płytki, gresy, panele, deski,
parkiety, armatura, ceramika, drzwi, listwy, farby)

• II. karta rabatowa NAOS dekoracje (sztukaterie, dekoracyjny
osprzęt elektryczny, grzejniki dekoracyjne, tapety, tynki
strukturalne)

• III. karta rabatowa NAOS stolarnia (meble na wymiar: kuchnia,
szafy, meble łazienkowe, garderoby)

• IV. karta rabatowa NAOS wyposażenie (meble, lampy, dywany,
aranżacja okien, rolety)

5. Kosztorys i harmonogram

Otrzymasz od nas specyfikację materiałową zawierającą wszystkie
elementy niezbędne do zrealizowania wykończenia pod klucz. Plan
działania punkt po punkcie określa jak masz działać, kiedy i na jakie
materiały powinieneś złożyć zamówienia. Dodatkowe porady
ekspertów podpowiedzą Ci czego unikać, na co zwrócić szczególną
uwagę, aby w najszybszy i najskuteczniejszy sposób zrealizować
wykończenie pod klucz.

Całość procesu inwestycyjnego opieramy na rzetelnym planie
finansowym, a prace wykończeniowe są skoordynowane w
harmonogramie.

3. Dobór materiałów

Zaproponujemy odpowiednie materiały wykończeniowe i pomożemy w
ich doborze. Nasze porady i pomysły są ściśle osadzone w realiach,
zrealizowaliśmy setki mieszkań pod klucz. Nie ma przypadkowych
propozycji, a każdy materiał musi być kompatybilny ze wszystkimi
projektowanymi rozwiązaniami. Spośród tysięcy materiałów wspólnie
wybierzemy te najbardziej spełniające Twoje kryteria aranżacyjne i
budżetowe.

4. Projekt i wizualizacja

Nasze ustalenia ubierzemy w projekt, Architekci wykonają plany
wszystkich pomieszczeń, rysunki wykonawcze dla Twojej ekipy
remontowej. Projekt mebli na wymiar: kuchnia, szafy, szafki.
Przygotujemy fotorealistyczną wizualizację 3D całego mieszkania.

Jak to działa?

Przez cały proces wykończenia masz wsparcie - kontakt z Architektem i Doradcą Technicznym.



naoswnetrza.pl

Projekt i realizacja NAOS

Dlaczego warto wybrać NAOS?
Naos to projektanci, którzy dysponują bogatą wiedzą i doświadczeniem w swojej dziedzinie. Wykonujemy
projekty wnętrz domów jednorodzinnych i mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Tworzymy
aranżacje łazienek, kuchni i salonów zarówno w nowoczesnym jak i w klasycznym stylu.

Doskonale znamy rynek materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych, jego możliwości oraz ceny
produktów. Na bieżąco uaktualniamy również wiedzę z tej dziedziny. Dzięki temu możemy zaproponować
Państwu nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania, a jednocześnie precyzyjnie skalkulować koszty
realizacji projektu. Dlatego projekt mieszkania, salonu, kuchni czy projekt łazienki tworzymy w kilku
stałych etapach.

Dlaczego warto kupić Pakiet OSZCZĘDNY?
Dajemy Ci wsparcie, wiedzę i wszystkie narzędzia, które możesz dzięki nam wykorzystać, by mieszkań
pięknie i wygodnie. Nie jesteś w tym sam, bo nasz Architekt i Doradca Techniczny jest do Twojej
dyspozycji.

Wykończenie mieszkania zrealizujesz w swoim tempie, według przygotowanej przez nas instrukcji

obsługi. To realna oszczędność pieniędzy, czasu i nerwów związanych z projektem, wyborem

materiałów czy planem prowadzenia prac remontowo-wykończeniowych.

To także zestaw kart rabatowych, które dajemy Ci w prezencie, aby wykonać przedsięwzięcie.

Możesz zrobić komuś wyjątkowy prezent na nową drogę życia!

Zrealizowaliśmy setki projektów
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