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JDM  Projekt - kompleksowe usługi zmian
aranżacyjnych. 

Dzięki ofercie JDM Projekt – oszczędzają Państwo
czas i pieniądze, a w zamian otrzymują
indywidualne rozwiązania dopasowane do własnych
potrzeb, upodobań oraz oczekiwań.

TWOJE M W JDM

wiemy Jak Dobrze Mieszkać

Projektując wnętrze domu proponujemy  Państwu
rozwiązania przemyślane  i funkcjonalne. Jeśli  mają
Państwo swój pomysł na wymarzone "M" i chcecie
stworzyć spersonalizowaną przestrzeń, dajemy
możliwość wprowadzenia zmian.
W ramach JDM Projekt architekt przygotuje
indywidualne rozwiązania oraz sporządzi stosowną
dokumentację na podstawie której  deweloper
zrealizuje Państwa pomysł.



 Rozbiórka ścianki działowej 

Przebicie otworu w ścianie nośnej z otynkowaniem

Murowanie ścianki NOŚNEJ

Dodatkowy otwór w ścianie działowej z otynkowaniem

Murowanie ściany DZIAŁOWEJ (zakup + transport materiału)

Powrót do lokalu po wykonanej branży 

Dostarczenie materiałów ciężkich do lokalu po wykonanej branży

Usunięcie punktu wod-kan

Wykonanie punktu wod-kan

Przeniesienie punktu wod-kan

Wykonanie przyłącza kranu zewnętrznego z wodomierzem

Wykonanie pionu wod-kan na piętro

Wykonanie instalacji cyrkulacji  

Usunięcie punktu c.o.

Wykonanie punktu c.o.

Wykonanie pionu c.o. na piętro

Montaż rozdzielacza dla grzejników

Montaż dodatkowego grzejnika 

Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego

Montaż rozdzielacza do ogrzewania podłogowego

Montaż zaworu RTL

Montaż skrzynki natynkowej 

Usunięcie punktu inst. gazowej 

Wykonanie punktu inst. gazowej 

Przeniesienie punktu inst. gazowej 

Usunięcie punktu inst. elektrycznej 

Wykonanie wewnętrznego punktu inst. elektrycznej 

Wykonanie zewnętrznego punktu inst. elektrycznej

Wykonanie punktu inst. antenowej wraz z punktem zbiorczym.

Wykonanie furtki w ogrodzeniu typu Vega 

Wykonanie podejścia instalacji gazowej do kuchenki

Dodatkowa wycena + ponowne wykonanie rysunków

Rozbudowa kotłowni-sterowanie temperaturą każdego piętra 

Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) PARTER, PIĘTRO

Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) PARTER, PIĘTRO, PODDASZE

Fotowoltaika  

AKTUALNY CENNIK DOSTĘPNY W BIURZE JDM PROJEKT
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3 DNI Przesłanie dokumentacji technicznej na pisemny wniosek Klienta 

1 DZIEŃ Omówienie zmian aranżacyjnych wraz z wyceną

3 DNI Akceptacja zmian oraz kosztów przez Klienta

5 DNI Wykonanie projektów zamiennych zgodnie z koncepcją Klienta

1 DZIEŃ Przekazanie dokumentacji do biura budowy

Realizacja projektu (zgodnie z harmonogramem budowy)
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