


W sklepie krzyk się podniósł nagle:

Piszczał żołnierz szkocki,

Okręt machał białym żaglem,

Chrobotały klocki,

Budownictwo spadło z szafki,

Pajac zwichnął ręce.

Tak sprzeczały się zabawki:

Która warta więcej?

A skarbonka rzekła skromnie:

„Godzi się pomyśleć o mnie.

Nie chcę robić wam wymówek,

Ale stwierdzam nie bez dumy,

Że w skarbonce ze złotówek

Rosną duże sumy.

Kto oszczędza - nie jest głupi,

Bo on wie najlepiej,

Że na pewno sobie kupi

Każdą rzecz w tym sklepie”.

Lalka cicho rzekła: „Mama,

Pomyślałam o tym sama”.

Mruknął też pluszowy miś:

„Dość już kłótni, dość na dziś”.

A pękaty bąk wybąkał:

„Jaka mądra ta skarbonka!”

Chwaliła się lalka w sklepie,

Że jest bardzo droga.

„Głupia lalko, zamilcz lepiej, -

Rzekła hulajnoga -

Za mnie ludzie więcej płacą,

Bo jest za co”.

Kolej nakręcana syknęła złośliwie:

„Bardzo ci się dziwię!

Chłopiec, który w ruch mnie 

wprawia,

Może jechać do Wrocławia,

Do Krakowa i do Kielc,

A ty przy mnie jesteś szmelc”.

Usłyszały tę rozmowę

Baloniki kolorowe,

Jeden nawet pękł ze złości

I zawołał: „Powiem coś ci!

Kolej warta hulajnogi,

Bo się musi trzymać drogi,

A balonik, jeśli trzeba,

Poleci do nieba”.

Rzekł samolot: „Jak się chwalą!

Nawet taki pusty balon -

On poleci! Do latania

Służą samoloty,

A samolot rzecz nietania,

Kosztuje sto złotych”.

 — Kłótnia zabawek
Jan Brzechwa
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odpowiedzialność.
Odpowiedzialność to nie tylko gwarancja, jakiej udzielamy na nasze usługi. To nie tylko 

przemyślane projekty oraz wykonawstwo na najwyższym poziomie. To także dbałość

o środowisko, w którym wspólnie żyjemy. Zadbaj z nami o przyszłość naszej planety.

Za każde zrealizowane wnętrze, posadzimy jedno drzewo. 

Staramy się również ograniczać zużycie papieru i jak najwięcej formalności zatwierdzać 

elektronicznie. Wierzymy, że taka postawa ma wpływ na życie nasze i przyszłych pokoleń.



dukke. to my.

zwinna firma.

Czyli przede wszystkim zespół odpowiedzialnych ludzi. 

Doświadczenie w branży wykończeń wnętrz i nieruchomości 

pozwala nam na wielką swobodę i skupienie się na Twoich 

wymaganiach. Wykazujemy się rzetelnością  i skutecznością. 

Jeśli chcesz, aby wykończenie Twojego wnętrza przebiegło 

profesjonalnie, z dbałością o detale i w sposób transparentny, 

poznajmy się. 

Jesteśmy prawdopodobnie pierwszą i jedyną w Polsce (a może i na świecie) 

pracownią wnętrz, która przyjęła zaczerpnięty z branży IT manifest agile.

Co to znaczy? Że stawiamy klienta w centrum, a projektami zarządzamy

w “zwinny” sposób. Dzięki temu, wyróżniamy się transparentnością, 

prowadzenie projektów to czysta przyjemność, a klient dokładnie wie,

co dzieje się na poszczególnych etapach procesu wykończenia wnętrza.



jak
pracujemy.

Stawiamy na proste i przejrzyste zasady 

współpracy. Wykończenie wnętrza odbywa się 

w oparciu o jeden program wykończenia: home.

Jest on przeznaczony dla osób, które chcą 

wykończyć wnętrze dla siebie - zaprojektować 

mieszkanie czy dom w stanie deweloperskim 

pod swoje potrzeby, wybrać materiały, którymi 

chcieliby się otaczać i zlecić prace budowlane. 

Program home kosztuje 800 zł/m2 i stanowi 

rozbudowaną bazę materiałów i usług 

gwarantowanych w ramach programu.

Program home można modyfikować, dodając 

indywidualne akcenty. Natomiast na ostateczną 

cenę całego przedsięwzięcia wpłynie nie tylko 

wartość programu, ale również wyposażenie 

wnętrza: zabudowa kuchenna, sprzęt AGD, 

oświetlenie, meble, a także dekoracje. Pomożemy 

Ci oszacować niezbędny budżet - wystarczy,

że skontaktujesz się z nami.

Zajrzyj również na kolejne strony tej broszury 

i dowiedz się dokładnie, jak przebiega proces 

wykończenia wnętrza.

Dodatkowo, stworzyliśmy też kids 

- osobny program, który polega na 

zaprojektowaniu i realizacji pokoju dla 

dziecka. W nim jednak skupiamy się 

wyłącznie na jednym pomieszczeniu. 

Projekt w programie kids kosztuje

od 250 zł/m2, a wyposażenie wyceniamy 

na etapie projektowania.
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Twoje wnętrze
się buduje

te piękne podłogi
i płytki już są zamówione 

teraz
opowiadasz o swoim

wymarzonym wnętrzu

formalności
   już załatwione

jesteś gotowy do 
przeprowadzki?

tu będzie stała
moja monstera

spotkasz się z nami

otrzymasz
wstępny kosztorys

podpiszesz umowę

razem z architektem
omówisz funkcje wnętrza

zaakceptujesz
projekt i kosztorys

kupujemy i dostarczamy
materiały na budowę

odbierasz
gotowe wnętrze

wybierzesz materiały

nadzorujemy budowę

proces.

Wspólny sukces jest możliwy tylko wtedy, gdy każda strona 

dobrze rozumie zasady współpracy. Zależy nam na tym, aby 

każdy klient dokładnie znał proces wykończenia wnętrza. 

Osobom związanym z branżą IT znajomy jest manifest agile. 

To dzięki niemu możemy skutecznie zarządzać projektami 

oraz uczestnikami procesu.

"Wykończymy wnętrze pod klucz" - brzmi banalnie, ale pod 

tym hasłem kryją się setki decyzji i czynności. Czasem jedna 

decyzja może zaważyć o funkcji danego pomieszczenia czy 

przekazania mieszkania klientowi na czas.

Nasze doświadczenie w pracy z każdym członkiem procesu, 

w połączeniu z agile, daje klientowi możliwość uczestniczenia 

w procesie, a tym samym najwyższy poziom obsługi.



partnerzy.
Nasze programy wykończeniowe są oparte na materiałach 

zaufanych i znanych producentów. To oznacza, że możemy być 

spokojni o bezpieczeństwo i jakość, dzięki czemu możemy skupić 

się na przyjemności obsługi naszych klientów.

Materiały w bazach programów home oraz invest dobieraliśmy 

pod kątem trwałości, właściwości użytkowych, a także 

najświeższego designu. Wybraliśmy materiały, którymi sami 

chcielibyśmy się otaczać.

Jednocześnie pozostajemy otwarci na Twoje potrzeby. Jeśli 

oczekujesz projektu opartego na produktach innych producentów 

- powiedz nam o tym.  Dodamy te produkty do naszej oferty.
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Czekamy ze świeżą kawą!
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