AS
P A K I E T
MINIMUM

Pakiet Minimum to podstawowy pakiet przeznaczony dla Klienta,
który poszukuje jedynie pomysłu na wnętrze.
Usługa polega na stworzeniu koncepcji wnętrza w formie wizualizacji
komputerowej i rozrysowaniu układów funkcjonalnych bez tworzenia
dokumentacji projektowej.

Skład pakietu MINIMUM:
ETAP 1 - USTALENIE ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH
Inwentaryzacja wnętrza (czas trwania około 2-3h) w miejscu inwestycji lub przekazanie istniejącej dokumentacji
projektowej obiektu przez Inwestora.
Konsultacje - ustalanie preferencji, omówienie kolorystyki, stylu i funkcji poszczególnych pomieszczeń, a także budżetu
i standardu wykończenia wnętrza.
Przygotowanie kilku koncepcji układu funkcjonalnego pomieszczeń.
Klient ma do wyboru 3-5 koncepcji z których może wybrać jedną lub prosić o połączenie kilku koncepcji w jeden
ostateczny układ. Zakończeniem etapu jest akceptacja docelowego kształtu wnętrza wraz z rozmieszczeniem
wyposażenia, sprzętów kuchennych, łazienkowych oraz wymiarami ścian.
ETAP 2 - WIZUALIZACJE
Na podstawie zatwierdzonego układu jest tworzona bryła wnętrza w programie 3D.
Stworzenie jednej wersji wizualizacji komputerowej wybranych pomieszczeń z uwzględnieniem charakteru i układu
wnętrz.
Możliwe jest stworzenie dodatkowego wariantu wizualizacji - dopłata 300zł/ujęcie.
Spotkanie końcowe w celu omówienia założeń projektowych i sugerowanych materiałów wykończeniowych oraz
dekoracyjnych.

Spotkania odbywają się w biurze naszej firmy.
Możliwa jest współpraca on-line.
Otrzymują Państwo:
- wydruk układu wnętrza na rzucie 2D
- wydruk wizualizacji
- płytę CD

Termin wykonania: do 4 tygodni.
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P A K I E T
STANDARD

Pakiet przeznaczony dla Klienta, który wymaga kompleksowego
projektu wraz z dokumentacją techniczną dla wykonawców
i wyliczeniem materiałów.

Skład pakietu STANDARD:
ETAP 1 - USTALENIE ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH
Pełna inwentaryzacja wnętrza (czas trwania około 2-3h) w miejscu Inwestycji. Mile widziana istniejąca dokumentacja
projektowa obiektu.
Konsultacje - ustalanie preferencji, omówienie kolorystyki, stylu i funkcji poszczególnych pomieszczeń, potrzeb
poszczególnych mieszkańców, a także budżetu i standardu wykończenia wnętrza.
Jednorazowe spotkanie w sklepie celem ustalenia materiałów wykończeniowych do łazienek i kuchni.
Przygotowanie kilku koncepcji układu funkcjonalnego pomieszczeń.
Klient ma do wyboru 3-5 koncepcji z których może wybrać jedną lub prosić o połączenie kilku koncepcji w jeden
ostateczny układ. Nad układem pracujemy do skutku, czyli do Państwa pełnej akceptacji. Zakończeniem etapu rzut 2D
wnętrza wraz z rozmieszczeniem wyposażenia, sprzętów kuchennych, łazienkowych oraz wymiarami ścian.
ETAP 2 - WIZUALIZACJE
Na podstawie zatwierdzonego układu jest tworzona bryła wnętrza w programie 3D.
Przygotowanie realistycznych wizualizacji komputerowych projektowanych pomieszczeń.
Nad wizualizacjami pracujemy do skutku czyli do pełnej Państwa akceptacji.
ETAP 3 - DOKUMENTACJA
Po akceptacji wizualizacji wykonywane są rysunki techniczne oraz spis ilościowy materiałów użytych w projekcie.
Opcjonalnie - do dwóch wyjazdów do punktów sprzedaży w celu wskazania propozycji wyposażenia i wybrania
elementów wykończeniowych. Spotkania maksymalnie po 4h. Dodatkowe wyjazdy - 300 zł/spotkanie.
Projekt zawiera propozycje wyposażenia meblowego.
Etap ten kończy oddanie książki projektowej.
Opis dokumentacji znajdą Państwu na końcu dokumentu.
Ewentualna pomoc w złożeniu i koordynacji zamówień, pomoc przy negocjacji cen.
Opcjonalnie można dokonać wszystkich zamówień w naszej firmie, oszczędzając Państwa czas.
Za dodatkową opłatą kontrolne wizyty na budowie - 200 zł /wyjazd.
Na życzenie Klienta wizyta po zakończeniu prac w celu zasugerowania doboru dodatków i dekoracji.
Spotkania odbywają się w biurze naszej firmy.
Otrzymują Państwo:
- Zniżki na zakup wyposażenia wnętrz
- Dokumentację dla wykonawców i dla Państwa oraz dokumentację w formie elektronicznej na płycie CD
- Wyliczenie materiałów.
- Elementy nietypowe (np. meble na zamówienie) przekazujemy sprawdzonym wykonawcom do wycen.
Otrzymują Państwo ofertę z 2-3 alternatywnych firm.
Termin wykonania: od 1,5 - 2,5 miesięcy.
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P A K I E T
PREMIUM

Pełna i profesjonalna obsługa od projektu do realizacji.

Skład pakietu PREMIUM:
ETAP 1 - USTALENIE ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH
Pełna inwentaryzacja wnętrza (czas trwania około 2-3h) w miejscu Inwestycji. Mile widziana istniejąca dokumentacja
projektowa obiektu.
Konsultacje - ustalanie preferencji, omówienie kolorystyki, stylu i funkcji poszczególnych pomieszczeń, potrzeb
poszczególnych mieszkańców, a także budżetu i standardu wykończenia wnętrza.
Jednorazowe spotkanie w sklepie celem ustalenia materiałów wykończeniowych do łazienek i kuchni.
Przygotowanie kilku koncepcji układu funkcjonalnego pomieszczeń.
Klient ma do wyboru 3-5 koncepcji z których może wybrać jedną lub prosić o połączenie kilku koncepcji w 1 ostateczny
układ. Nad układem pracujemy do skutku, czyli do Państwa pełnej akceptacji. Zakończeniem etapu rzut 2D wnętrza
wraz z rozmieszczeniem wyposażenia, sprzętów kuchennych, łazienkowych oraz wymiarami ścian.
ETAP 2 - WIZUALIZACJE
Na podstawie zatwierdzonego układu jest tworzona bryła wnętrza w programie 3D.
Przygotowanie realistycznych wizualizacji komputerowych, o jakości których mogą się Państwo przekonać na naszej
stronie. Nad wizualizacjami pracujemy do skutku czyli do pełnej Państwa akceptacji.
ETAP 3 - DOKUMENTACJA
Po akceptacji wizualizacji wykonywane są rysunki techniczne oraz spis ilościowy materiałów użytych w projekcie.
Etap ten kończy oddanie książki projektowej. Opis dokumentacji znajdą Państwu na końcu dokumentu.
Dokumentacja projektowa jest podstawą do rozpoczęcia prac, wykonania wycen i zamówień materiałowych.
Elementy nietypowe (np. meble na zamówienie) przekazujemy sprawdzonym wykonawcom do wycen. Otrzymują
Państwo ofertę z 2-3 alternatywnych firm.
Do czterech wyjazdów do punktów sprzedaży w celu zakupu wyposażenia i wybrania elementów wykończeniowych.
Spotkania maksymalnie po 4h. Dodatkowe wyjazdy naliczane są osobno - 200 zł/spotkanie.
ETAP 4 - NADZÓR AUTORSKI
Nadzór autorski polega na sprawdzaniu poprawności prac ekip wykończeniowych oraz nadzorowaniu zgodności
wykonywanych prac z projektem. Projektant reprezentuje Inwestora na budowie i jest w stałym kontakcie
z kierownikiem budowy oraz wykonawcami, przekazuje dokumentację, wyjaśnia i pilnuje jej zrozumienia przez
wykonawcę. Etap może być wykonywany równolegle z powstawaniem dokumentacji (etap 3).
Do 7 wizyt na budowie + dodatkowe naliczane sa osobno - 150zł/wizytę.
W razie wynikłych zmian w projekcie i w zamówieniach poprawki są wprowadzane na bieżąco.
Końcowa aranżacja z dodatkami, roślinami i elementami dekoracyjnymi.
Ewentualna pomoc w złożeniu i koordynacji zamówień, pomoc przy negocjacji cen.
Można dokonać wszystkich zamówień w naszej firmie, oszczędzając Państwa czas i kontrolując dostaw zgodnie
z harmonogramem prac.
Posiadamy dobrych i sprawdzonych wykonawców, z którymi na stale współpracujemy.
Wnętrza pakietu PREMIUM są często fotografowane przez magazyny o tematyce wnętrzarskiej.

Termin wykonania: Zakończenie prac następuje w momencie przeprowadzki. Jesteśmy z Państwem od samego
początku budowy, aż po zakup i montaż najdrobniejszych elementów wyposażenia. Standardowo przy domu
jednorodzinnym jest to współpraca przez 1-1,5 roku.
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DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA
Usługa jest wykonywana w pakiecie STANDARD i PREMIUM.

Dokumentacja projektowa pozwala na komunikację pomiędzy zamysłem projektowym a wykonawcami.
Jest to także zestawienie materiałów potrzebne Państwu przy zakupach elementów wyposażenia wnętrz.
Dokumentacja projektowa zawiera:
- ustalony układ mebli
- rozrys ścian (wraz z wyburzeniami i nowymi ścianami - jeśli istnieje taka konieczność)
- rozrys sufitów podwieszanych i układu podłóg wraz z wymiarami
- rozrys detali do projektu: detale sufitów podwieszanych, poświat ledowych, łączenia technologicznego materiałów
na podłodze
- rozrys elementów wykończeniowych, okładzin ściennych
- przekroje - jeśli są konieczne do pokazania detalu
- rozrys zabudowy GK
- rozrys zabudowy kominka
- rozrys elementów kamiennych
- rozrys ślusarki
- rozrys instalacji wodno-kanalizacyjnej
- rozrys instalacji elektrycznej (oświetlenie i gniazda elektryczne, miejsca załączania świateł)
- rozrys instalacji wentylacyjnej i alarmowej i audio (opcjonalnie)
- rozrysy montażowe łazienek z widokami ścian i przekrojami
- rozrys mebli na zamówienie
- rozrys zabudowy kuchennej, zabudowy szaf
- rozrys stolarki drzwiowej
- rozrys schodów
- rozrys projektowanych detali niezbędnych do realizacji wnętrza,
- rozrys autorskich rozwiązań łączenia materiałów i ich wykańczania
- sugestie dotyczące prac wykończeniowych
- wydruki wizualizacji
- zestawienie elementów wyposażenia wraz z wyliczeniem materiałów
- karty katalogowe ceramiki i armatury łazienkowej
- projekt w wersji elektronicznej na płycie CD

Zapraszamy do naszej pracowni, gdzie zapoznamy Państwa z wyglądem dokumentacji projektowej.
Po akceptacji książki projektu możemy ją przekazać do wycen.
Posiadamy sprawdzone ekipy budowlane oraz wykonawców i dostawców, z którymi na stale współpracujemy.
Zapraszam do współpracy.

Anna Saladra
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