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KOMPLEKSOWY PROJEKT WNĘTRZA
To najczęściej wybierana forma współpracy z projektantem. Przed
przystąpieniem do projektu przeprowadzamy szczegółową rozmową z
inwestorem, która ma na celu określenie charakteru wnętrza oraz
preferencji klienta. Wykonujemy inwentaryzację projektowanych
przestrzeni lub pracujemy w oparciu o wymiary dostarczone przez
inwestora.
Zakres usługi:
1. Etap koncepcyjny
• Propozycja układu ścianek działowych oraz innych elementów nie
ingerujących w konstrukcję budynku (ściany działowe, podwieszenia
oraz inne zabudowy z g-k)
• Koncepcja mebli na wymiar: zabudowa kuchenna, szafy wnękowe,
garderoby i inne
• Propozycja mebli gotowych ze sklepów stacjonarnych lub
internetowych
• Rozmieszczenie urządzeń sanitarnych
• Propozycja rozmieszczenia punktów elektrycznych (gniazda, włączniki,
punkty oświetleniowe)
• Propozycja kolorów we wnętrzu
• Propozycja materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia (podłogi,
farby, listwy, płytki/gres, oprawy oświetleniowe, tapety, okładziny
ścienne itp.)
• Wizualizacje

2. Rysunki techniczne – dla wykonawców
• Rozmieszczenie punktów elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
• Projekt łazienki (rozmieszczenie gresu, luster, ceramiki łazienkowej,
armatury, mebli)

• Projekt zabudowy kuchennej wraz z określeniem materiałów oraz
wyposażenia (płyty meblowe, blaty, okucia, AGD, kosze i inne niezbędne
do realizacji projektu)
• Projekt pozostałych mebli na wymiar wraz z określeniem materiałów
oraz wyposażenia
• Szczegółowe rozwinięcia ścian (specyfikacja okładzin ściennych oraz
podłogowych, kolorów, dekoracji i wyposażenia)
• Kosztorys (materiałów zaproponowanych w projekcie oraz mebli na
wymiar)
• Określenie ilości potrzebnych materiałów oraz sklepów/punktów
zakupu poszczególnych materiałów oraz wyposażenia

Koszt projektu zależy od wielkości projektowanej przestrzeni, minimalna
wartość to 80zł/m2 brutto
DORADZTWO PROJEKTOWE/KONSULTACJA
Oferujemy także konsultacje projektowe w zależności od potrzeb
inwestora. Może to być doradztwo w zakresie ewentualnego projektu
danego wnętrza lub samej jego aranżacji.
Zazwyczaj aby określić zakres prac/usługi spotykamy się w miejscu
inwestycji i ustalamy:
• jakie są potrzeby danego wnętrza,
• wymagania inwestora
• budżet
• czas realizacji
Średni czas konsultacji to ok 1,5-3h. Inwestor otrzymuje drogą mailowa
podsumowanie spotkania oraz szczegóły ustaleń.
Koszt powyższej usługi to 200 zł brutto za godzinę pracy projektanta

WSZYSTKIE NASZE PROEJKTY REALIZUJEMY NA TERENIE KRAKOWA
ORAZ OKOLIC. REALIZACJE POZA KRAKOWEM USTALAMY
INDYWIDUALNIE

