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WARIANT KLUCZ EXCELLENT
WYPOSAŻENIE TWOJEGO WNĘTRZA

Firma Excellent S.A. z powodzeniem od ponad 25 lat funkcjonuje na polskim rynku,
jako producent i dystrybutor w branży wyposażenia wnętrz. Jedną z gałęzi naszej
działalności jest dostarczanie materiałów do realizacji aranżacji wnętrz dla
inwestycji oraz kompleksowe prace wykończeniowe w obiektach prywatnych, jak
również użyteczności publicznej.
Dział Obsługi Inwestycji naszej firmy, dzięki szerokiej gamie własnych produktów
oraz współpracy z liczącymi się producentami i dostawcami towarów z zakresu
wykończenia wnętrz z całego świata, przy udziale świetnych fachowców, zapewni
każdemu inwestorowi profesjonalny dobór potrzebnych produktów oraz sprawną
realizację prac.
Jesteśmy pierwszymi, którzy na krakowskim rynku wprowadzili warianty
wykończenia wnętrz – program specjalnie skomponowanych zestawów
produktów, spomiędzy których mogą wybierać właściciele mieszkań i domów,
chcąc w określonym z góry czasie i cenie oraz bez stresu wykończyć swoją
wymarzoną przestrzeń.
Naszymi atutami są wieloletnie doświadczenie, szeroka i zróżnicowana oferta
produktów o dobrej jakości – płytek ceramicznych, ceramiki sanitarnej, mebli,
armatury, oświetlenia i elementów dekoracyjnych, jak również współpraca
z architektami oraz opieka profesjonalnych doradców.
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WARIANT KLUCZ EXCELLENT
WYPOSAŻENIE TWOJEGO WNĘTRZA
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WARIANT KLUCZ EXCELLENT - PŁYTKI
WYPOSAŻENIE TWOJEGO WNĘTRZA

OPOCZNO
Płytki ścienne Tania:

Beż
20 x 25 cm

Szarość
20 x 25 cm

Płytki podłogowe Natasza:

Beż
33,3 x 33,3 cm
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Biel
20 x 25 cm

WARIANT KLUCZ EXCELLENT - ARMATURA i CERAMIKA
WYPOSAŻENIE TWOJEGO WNĘTRZA

Active - Bateria umywalkowa

SevaM - umywalka 60 x 46 cm

SevaLoop - umywalka 55 x 39 cm

Juno - muszla toaletowa z deską

Sangra - muszla toaletowa z deską

Active - Zestaw wannowy

+

Active - Zestaw prysznicowy

+
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WARIANT KLUCZ EXCELLENT - KABINY I BRODZIKI
WYPOSAŻENIE TWOJEGO WNĘTRZA

Seria 201 - Kabina półokrągła.
Rozmiar: 90 x 90 cm

Seria 201 - Kabina półokrągła.
Rozmiar: 90 x 90 cm

Sense - Brodzik półokrągły.
Rozmiar: 90 x 90 cm

Forma - Brodzik kwadratowy.
Rozmiar: 90 x 90
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Open Space - Drzwi wnękowe.
Szerokość: 90 cm

WARIANT KLUCZ EXCELLENT - WANNY
WYPOSAŻENIE TWOJEGO WNĘTRZA

Ava - Wanna akrylowa.
Rozmiar: 1500 x 705 mm
1600 x 705 mm
1700 x 705 mm

Sekwana - Wanna akrylowa.
Rozmiar: 1400 x 705 mm
1495 x 710 mm
1595 x 705 mm
1700 x 755 mm
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WARIANT KLUCZ EXCELLENT - DODATKI ŁAZIENKOWE
WYPOSAŻENIE TWOJEGO WNĘTRZA

Sanibella - Wieszak

Seva M - Wieszak

Sanibella - Uchwyt na papier

Seva M - Uchwyt na papier

Sanibella - Szczotka toaletowa

Seva M - Szczotka toaletowa
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WARIANT KLUCZ EXCELLENT - DRZWI
WYPOSAŻENIE TWOJEGO WNĘTRZA

Drzwi wewnętrzne Merano:

Drzwi wewnętrzne Gemini:

Heban

Akacja

Orzech

Heban

Akacja

Orzech

Wiśnia Santiago

Dąb

Coimbra

Wiśnia Santiago

Dąb

Coimbra

5
9

WARIANT KLUCZ EXCELLENT - PODŁOGI, FARBY I FUGI
WYPOSAŻENIE TWOJEGO WNĘTRZA

Farby

Jesion Hawana
FLAVOUR LINE
AC3
Grubość: 7mm

Dąb Robusta
FLAVOUR LINE
AC3
Grubość: 7mm

Dąb Arabica
FLAVOUR LINE
AC3
Grubość: 7mm

Dąb Tabacco
FLAVOUR LINE
AC3
Grubość: 7mm
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Fugi cementowe i silikony

WARIANT KLUCZ EXCELLENT - KUCHNIE
OFERTA DODATKOWA

W standardzie Klucz Excellent:
• Fronty wykonane z płyt meblowych szeroki wybór kolorów i faktur
W standardzie Klucz Excellent Plus:
• Fronty wykonane z naturalnych oklein-polskie forniry oraz nowe
wzory
i faktury płyt włoskich
• Korpusy wykonane z płyty meblowej dobranej pod kolor frontów
• Blat laminowany grubości 38 mm
• Szuflady metabox z prowadnicami firmy Blum
• Montaż AGD
SZAFKI DOLNE
• Szafka z 3-ma szufladami 45 cm
• Szafka z 2-ma półkami 45 cm
• Szafka zlewozmywakowa 45 cm
• Szafka pod zmywarkę 45 cm
• Szafka do zabudowy piekarnika 60cm
600

450

450

600

450

900

450

SZAFKI GÓRNE
• Szafki klapowe 4 szt. 90 cm

900

Oferta dodatkowa
Blaty kamienne:

Absolute
Black

Steel
Grey

Khashmir
White

Star Galaxy Tan Brown

Verde
Butterfly

Lavender
Blue

Butterfly
Green

Labrador
Green

OPCJE ZA DOPŁATĄ
• Szafka lodówkowa
• Szafka okapowa
• Oświetlenie halogenowe/LED
• Elementy wyposażenia mebli kuchennych
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WARIANT KLUCZ EXCELLENT - KUCHNIE
OFERTA DODATKOWA
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WARIANT KLUCZ EXCELLENT
OFERTA DODATKOWA

Zapoznali się Państwo z podstawowym zestawieniem wariantu. Poza produktami
w nim ujętymi, mogą Państwo z oferty Excellent S.A. wybrać dodatkowe elementy,
które pozwolą Państwu w pełni wyposażyć swoje mieszkanie – meble
wypoczynkowe i kuchenne, dekoracje, dodatki, oświetlenie. W najlepszym doborze
produktów pomogą Państwu projektanci, a koordynatorzy przygotują ofertę
cenową, dla wybranych przez Państwa elementów wyposażenia czy wystroju
wnętrz.
Takie rozwiązanie pozwoli Państwu na urządzenie swojej przestrzeni w sposób
pełny, w ulubionym przez stylu. Oznacza to oszczędność czasu, ponieważ
wszystkich zakupów dokonają Państwo w jednym miejscu, a nad ich realizacją
czuwać będzie jedna osoba.
Jeżeli w Zestawieniu Wariantów nie znaleźli Państwo produktów, które w pełni
odpowiadałyby oczekiwaniom istnieje możliwość stworzenia całkowicie
oryginalnego, przeznaczonego tylko dla Państwa Wariantu Indywidualnego.
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WARIANT KLUCZ EXCELLENT
STANDARD WYKOŃCZENIA COMFORT EXCELLENT

ROBOTY FLIZIARSKIE
Prace fliziarskie

Wykończenie prac fliziarskich

ROBOTY PARKIECIARSKIE
Prace parkieciarskie
Wykończenie prac parkieciarskich

ROBOTY MALARSKIE
Prace malarskie

Wykończenie prac malarskich

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Biały montaż
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» gruntowanie podłoża;
» izolowanie płynną izolacją;
» układanie glazury w łazience oraz wc do wysokości opaski drzwiowej lub pełnej płytki;
» układanie glazury w kuchni w pasie o szer. 0,6 m pomiędzy meblami, opcjonalnie - możliwość ułożenia pasu ze szkła LACOBEL (dopłata);
» układanie terakoty;

» fugowanie oraz silikonowanie;
» obróbka narożników - cięcie płytek pod katem 450;
» układanie cokolika z płytek (wykończenie gipsem w kolorze ściany);

» układanie podłogi na gotowo;
» układanie listwy przypodłogowej;
» wykonanie połączeń podłóg: płytki/panel - listwa w kolorze aluminium;

» szpachlowanie;
» malowanie ścian i sufitów farbami w barwach pastelowych na gotowo;
» akrylowanie listew przypodłogowych oraz ościeży okiennych i drzwiowych;
» demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego;

» montaż umywalki z syfonem;
» montaż baterii umywalkowej z zaworkami;
» montaż wc stojącego;
» montaż wanny (opcja z wanną);

WARIANT KLUCZ EXCELLENT
STANDARD WYKOŃCZENIA COMFORT EXCELLENT

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Biały montaż

Wykończenie prac
dot. białego montażu

» montaż baterii wannowej (opcja z wanną);
» montaż brodzika (opcja z kabiną prysznicową);
» montaż kabiny natryskowej (opcja z kabiną prysznicową);
» montaż baterii natryskowej (opcja z kabiną prysznicową);
» montaż zaworka do pralki;

» zabudowa wanny (opcja z wanną) – obudowa akrylowa lub płytki ceramiczne;
» zabudowa brodzika (opcja z kabiną) – obudowa akrylowa lub płytki ceramiczne;
» obudowa rur wod-kan w technologii g-k;
» demontaż i montaż grzejnika;

PRACE DODATKOWE
Dodatki wykończenia wnętrza

» galanteria łazienkowa: 3 dodatki;

Montaż drzwi

» montaż ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych;

Prace dodatkowe

» projekt - łazienki, wc;
» projekt - podział stref podłóg drewnianych i ceramicznych;
» dobór kolorystki ścian, podłóg i drzwi;
» sprzątanie;
» obsługa logistyczna;
» transport;

Oferta Dodatkowa: Istnieje możliwość przygotowania na Państwa życzenie Oferty dotyczącej mebli typu szafy wnękowe,
meble łazienkowe, mebli kuchennych, AGD, klimatyzacji, rolet, itp.
Treść katalogu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Excellent zastrzega sobie prawo do wymiany lub usunięcia wybranych produktów
w czasie trwania akcji. Firma Excellent S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wzorów towarowych w Wariantach Wyposażenia Wnętrz. W zależności od ofert producenta
przedstawione wzory i ich kolory mogą nieznacznie się różnić od rzeczywistych.
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Salon Wyposażenia Wnętrz
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 56
tel: 12 266 03 02
realizacje@excellent.com.pl
www.salon.excellent.com.pl

