Dobry projekt to podstawa.
Stworzymy dla Ciebie zarówno wygodne mieszkanie w bloku, funkcjonalny dom dla całej rodziny,
jak i prestiżowe biuro czy wystrój wnętrza sklepu.
Wszystkie projekty wnętrz tworzymy zawsze według indywidualnych wizji z precyzją i dbałością o każdy szczegół.
Zakres naszych prac ustalamy wspólnie, a ofertę cenową dostosowujemy do Twojego budżetu. Zrealizujemy każde Twoje wnętrzarskie marzenie.

Projekt wnętrz z nami! Dlaczego warto?
Doskonale orientujemy się w ofercie rynkowej, podpowiemy, co można kupić, lub wykonać taniej, ale też uczciwie doradzimy na czym nie warto
oszczędzać, bo w przyszłości wygeneruje dodatkowe koszty. Podpowiemy, co jest dobrą inwestycją, a co przepłaceniem.
Choć projekt wnętrz jest płatny, nierzadko zatrudniając Projektanta oszczędzamy na kosztach, jakie mogą wygenerować nasz brak doświadczenia i błędy.
Zgodnie z przysłowiem: „Pierwszy dom zbuduj swojego wrogowi, drugi przyjacielowi, a trzeci sobie” - możesz uczyć się na błędach swoich, ale najprawdopodobniej poniesiesz też koszty tej nauki.

Jak pracujemy:
◆ KONSULTACJA, INWENTARYZACJA
Początek naszej pracy nad projektem wnętrza, czyli przeprowadzenie szczegółowych pomiarów i dokumentacji fotograficznej. Omówienie konkretnego zagadnienia dotyczącego aranżacji wnętrza. Odpowiadamy na pytania, co i w jaki sposób można wykonać w istniejącej
przestrzeni, aby nadać jej pożądanego charakteru lub poprawić funkcjonalność. Dojeżdżamy do klienta do 50 km. w cenie projektu. W
przypadku większej odległości ustalamy dodatkowy koszt.
◆ SPOTKANIE STYLOWE , KONCEPCJA
Spotkanie stylowe, którego celem jest poznanie Twoich potrzeb, stylu życia, ulubionych kolorów i omówienie założeń projektowych dla
wystroju wnętrza. Styl nowoczesny, klasyczny, a może boho? Razem na pewno coś wybierzemy.
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◆ UKŁAD FUNKCJONALNY
Na podstawie inwentaryzacji i spotkania stylowego przygotowujemy projekty funkcjonalne, rzuty, które są punktem wyjścia do dalszej pracy
nad projektem.
◆ PROJEKT WYKONAWCZY
Rzuty płaskie – rozmieszczenie punktów elektrycznych, punktów hydrauliki, wentylacji, rzut aranżacji mebli i zabudów projektowych, rzut
ścian, w tym ścianki działowe oraz przebudowa ścian konstrukcyjnych, rzut posadzek i sufitów.
◆ WIZUALIZACJE 3D,
Opracowanie koncepcji projektowanego wnętrza w formie wizualizacji 3D. Dodatkowo istnieje również możliwość realizacji pomieszczenia
w formie wirtualnej przestrzeni, z możliwością obracania się w obrębie pomieszczenia. Pierwsze wizualizacje służą do dalszej pracy
aranżacyjnej, stylistycznej i kolorystycznej.
W ramach zawartej umowy masz możliwość nanoszenia zmian na wizualizacje, co pozwala na przedstawienie różnych pomysłów aranżacji.
◆ SPOTKANIE MATERIAŁOWE
Prezentacja produktów wyposażenia wnętrz, przedstawiamy konkretne rozwiązania okładzin ścinnych, tapet, drewna, kafli, itp, propozycje
mebli, oświetlenia głównego oraz dekoracyjnego. Aranżacja spotkań ze specjalistami (stolarze, szklarze, parkieciarze). Spotkania
materiałowe odbywają się w siedzibie projektanta lub na Twoje życzenie organizowane są wyjazdy do sklepów.
◆ ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Na podstawie zaakceptowango projektu i wizualizacji, zostaje przygotowany szczegółowy wykaz materiałów oraz elementów wyposażenia
ujętego w projekcie wnętrz, który pomoże Państwu przejść przez etap zakupów. W zestawieniu otrzymują Państwo informację dotyczącą
ilości, producenta.
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◆ PRACA Z EKIPĄ REMONTOWĄ
Spotkanie projektanta z kierownikiem budowy w celu omówienia projektu. Przygotowanie propozycji harmonogramu prac ekipy remontowej
i ekip zewnętrznych – opracowanie harmonogramu prac wszystkich ekip, który służy Ci do określenia terminów pracy z poszczególnymi
wykonawcami.
◆ NADZÓR AUTORSKI
Wizyty projektanta na inwestycji, raportowanie postępów prac, kontakt z firmami zewnętrznymi (stolarze, parkieciarze, szklarze) w celu wyjaśnienia ewentualnych pytań dotyczących projektu, stały kontakt z ekipą remontową w celu nadzoru nad zgodnością prac z projektem.
◆ ARANŻACJA DEKORATORSKA/ ZAKUPY Z PROJEKTANTEM
Aranżacja istniejącej przestrzeni za pomocą drobnych zmian i dodatków. Możliwość wyjazdu Projektanta na zakupy z Inwestorem.
◆ SESJA FOTOGRAFICZNA
Podsumowaniem naszej pracy przy projektowaniu Państwa wnętrza, a zarazem postawienie tzw. kropki na „i” jest sesja fotograficzna zrealizowanego projektu. Zdjęcia udostępniamy również dla Państwa potrzeb.
Dbając o ciągły rozwój naszej firmy pilnujemy, aby w naszym portfolio było większość zdjęć z realizacji.

Dodatkowo oferujemy:
◆ HOME STAGING
przygotowanie nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu.
Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie przygotować każdą nieruchomość do szybkiej i zyskownej sprzedaży bądź wynajmu.
Przy niskim nakładzie finansowym (1-3% od wartości nieruchomości) zmienimy znajomą Ci przestrzeń tak, by stała się atrakcyjna dla
większości nabywców, skracając czas sprzedaży do 40%, a jej wartość podnosząc nawet do 10-15%. Nasze techniki Home Stagingu podniosą prestiż nieruchomości, zwiększą grono zainteresowanych i pozwolą na uzyskanie od kupującego jak najlepszej ceny.
Aranżacja mieszkania pod wynajem mogą okazać się kluczami do sukcesu, „nasze” ostatnie mieszkanie wynajęło się w 3 dni
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◆ METAMORFOZA WNĘTRZA DLA ISTNIEJĄCYCH ARANŻACJI
Aranżacja istniejącej przestrzeni za pomocą drobnych zmian i dodatków. Jest to usługa, która częściowo wchodzi w skład projektowania
wnętrz, jednak dla tych Państwa którzy chcieliby skorzystać jedynie z metamorfozy swojego wnętrza (bez projektu) również jest taka możliwość. Możliwość wyjazdu Projektanta na zakupy z Inwestorem. Wizyta na miejscu wraz z konsultacją i usługą dekoratorską.
Mogą Państwo również skorzystać z naszych sprawdzonych wykonawców.
◆ MEBLE NA WYMIAR
Jest to usługa, która wchodzi w skład projektowania wnętrz, jednak dla tych Państwa którzy chcieliby skorzystać jedynie z projektu samych
mebli na wymiar (bez projektu wnętrz) również jest taka możliwość. Przygotuję dla Państwa projekt: kuchni, garderoby, zabudowy bibliotecznej, zabudowy telewizyjnej i innych mebli na wymiar. Sporządzimy rysunki techniczne, wybiorzemy kolorystykę i materiały, a także zaproponuję szereg rozwiązań funkcjonalnych. Znamy sprawdzonych stolarzy i tapicerów, których możemy polecić.
◆ TARASY - projekt, aranżacja
Z nami przejdziesz gładko przez wszystkie etapy przygotowania wspaniałego tarasu.
Aranżacja tarasu sprawia, że możemy cieszyć się bliskością natury od wiosny do późnej jesieni. Wystarczy, że wybierzemy odpowiednią
podłogę, zadaszenie, meble ogrodowe i kilka dekoracyjnych elementów, a wyczarujemy taras, na którym z przyjemnością spędzimy wolne
chwile i odpoczniemy po ciężkim dniu.

Zapraszamy do współpracy!
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