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Z JAKICH USŁUG
MOŻESZ
SKORZYSTAĆ?

PROJEKT WNĘTRZA

 Wykonuję kompleksowe projekty
wnętrz- od koncepcji po nadzór

budowlany. Mogę również przygotować
tylko wybrane przez Ciebie rysunki

techniczne (dokumentację techniczną
bez części wizualnej- projektu 3d i
wizualizacji) lub odwrotnie- tylko

projekt wizualny: projekt 3d i
wizualizacje.

2021

PROJEKT MEBLA 

Nie możesz znaleźć w sklepach
swojego wymarzonego mebla?

Pomogę Ci go stworzyć! Opowiedz mi
jak ma wyglądać i z jakich materiałów
ma być wykonany, podaj wymiary a ja

przygotuję projekt!

PROJEKT ONLINE

Pracuję głównie na terenie
Trójmiasta, ale żadną przeszkodą jest

wykonanie projektu wnętrz w
Krakowie, Wrocławiu czy nawet poza
granicami naszego kraju! Wykonuję

projekty zdalnie- kontaktuję się wtedy
z Tobą mailowo i telefonicznie. Jeśli

jednak trzeba- mogę zjawić się w
Twoim mieście.

PROJEKT "KOMPAKT"

Interesuje Cię szybki projekt, bo
wykonawcy są już gotowi do działania i

czas nagli? Możemy wspólnie ustalić
dogodne warunki współpracy- określić

zakres opracowania i czas realizacji
projektu, a wszystko to korzystnie

finansowo dla Ciebie. Całe
wyposażenie otrzymasz w jednym

punkcie! 
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PROJEKT WNĘTRZA-
ETAPY WSPÓŁPRACY

I. Rozmowa
Wg mnie najważniejszy punkt w całym procesie projektowym- od niego zależy
cała reszta!   Muszę nieco „wejść butami” w Twoje prywatne życie-
przeprowadzam wywiad (za pomocą kwestionariusza), pytając np. o
przyzwyczajenia w codziennym życiu, jak zazwyczaj wygląda Twój dzień, jakie
funkcje mają pełnić poszczególne pomieszczenia w mieszkaniu, jakie ma ono
być, co ma się w nim pojawić, a co absolutnie nie wchodzi w grę…

II. Koncepcja
Po zapoznaniu się z Twoimi potrzebami i upodobaniami estetycznymi
przygotowuję 2 układy funkcjonalne w postaci rzutu oraz  tzw.
moodboard’y-  kompozycje obrazków z przykładowymi  materiałami, meblami,
oświetleniem... Na rysunkach odręcznych prezentuję przykłady rozwiązań,
które mogą pojawić się we wnętrzu.

III. Model 3D i wizualizacje
W oparciu o wybrany układ funkcjonalny przygotowuję w komputerze model
3D oraz wizualizacje w klimacie wynikającym z moodboardu. Pamiętaj, że to
tylko poglądowe obrazki!
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IV. Dokumentacja techniczna
Przygotowuję wszystkie rysunki techniczne potrzebne wykonawcom; są to
m.in.: rozmieszczenie i rodzaje punktów oświetleniowych; rozmieszczenie i
rodzaje łączników światła; rozmieszczenie i rodzaje gniazd wtykowych…

V. Wspólne zakupy
Razem dokonujemy wyboru podłóg, opraw oświetleniowych, armatury
łazienkowej… Oczywiście, tych wyborów mogę dokonać sama, przygotowując
odpowiednie zestawienia.

VI. Nadzór nad pracami budowlanymi
Sprawuję nadzór nad pracami wykończeniowymi.

* poszczególne etapy mogą ulec zmianie/ nie wystąpić w zależności od zakresu usługi; mogą również zostać edytowane po rozmowie z Inwestorem



ILE TO KOSZTUJE?
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PROJEKT WIZUALNY
rzut układu funkcjonalnego, wizualizacje

PROJEKT KOMPLEKSOWY
inwentaryzacja, wizualizacje, rysunki techniczne,

zestawienie użytych materiałów i wyposażenia wnętrz

PROJEKT KOMPLEKSOWY
Z NADZOREM
inwentaryzacja, wizualizacje, rysunki techniczne,

zestawienie użytych materiałów i wyposażenia wnętrz,

nadzór nad pracami (do 5 wizyt na budowie)

PRZYJAZD NA BUDOWĘ
w trakcie prac w opcji bez nadzoru lub dodatkowy

przyjazd w opcji z nadzorem

115 zł
CENA ZA M2

65 zł*
CENA ZA M2

140 zł
CENA ZA M2

50-200 zł

*z listą wyposażenia wnętrz i potrzebnymi wymiarami cena wynosi 85 zł/m2

** projekty pojedynczych pomieszczeń tj. kuchnia lub łazienka są  wyceniane indywidualnie

PROJEKT MEBLA
wizualizacje, rysunki techniczne, specyfikacja materiałów

wycena
indywidualna

PROJEKT "KOMPAKT"
rzut układu funkcjonalnego wizualizacje (pozostały

zakres opracowania do indywidualnego ustalenia)

od 65 zł
CENA ZA M2


