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I. OPIS PROJEKTU (pełny projekt wnętrz):

• Projekt koncepcyjny:

I etap:

- układ funkcjonalny (funkcjonalne rozmieszczenie pomieszczeń wraz z meblami)

- wymiary podstawowe (układ funkcjonalny z wymiarami mebli i przestrzeni pomiędzy nimi)

II etap:

- projekt ścianek działowych do postawienia (ze względu na układ funkcjonalny)

- projekt oświetlenia, umiejscowienia punktów elektrycznych 

  (źródeł światła, włączników, gniazdek)

- projekt umiejscowienia punktów wod.- kan.

Projekt koncepcyjny oddawany jest w formie książki projektowej zawierającej rysunki 
techniczne, które umożliwiają wykonanie projektu przez ekipy wykończeniowe zgodnie z 
projektem;

• Projekt wykonawczy:

III etap:

- projekt kolorystki i materiałów wykończeniowych ścian;

- projekt kolorystki i materiałów wykończeniowych sufitów;

- projekt kolorystki i materiałów wykończeniowych podłóg;

- wizualizacje 

IV etap:

-  projekt mebli na wymiar (np.: meble kuchenne, szafy wnękowe, garderoby, meble łazienkowe,  
ewentualne meble wolnostojące według indywidualnego projektu – stół, meble rtv itp.)

- projekt łazienki/ek (rysunki techniczne w postaci widoków i rzutów)

- dobór mebli gotowych np.: sofy, krzesła itp.

- dobór opraw oświetleniowych

- dobór elementów wyposażenia wnętrz np.: oprawa okienna, itp.

- dobór dodatkowych elementów wyposażenia

- pomoc w kontakcie z profesjonalnymi firmami, z którymi współpracujemy (np. firma 
meblarska, montaż podłóg) oraz pomoc w kontakcie ze sprzedawcami podłóg, elementów 
wyposażenia łazienek, oświetlenia, sprzętu agd, sprzętu rtv, mebli gotowych.



Projekt wykonawczy oddawany jest  w formie książki projektowej zawierającej rysunki 
techniczne oraz/lub kolorowe wizualizacje, które umożliwiają wykonanie projektu przez ekipy 
wykończeniowe oraz wykonanie mebli przez firmę meblową zgodnie z projektem.

W ramach projektu przewidziane jest pięć/sześć spotkań z Klientem:
Pierwsze spotkanie w celu podpisania umowy, omówienia założeń projektu oraz inspiracji.
Drugie spotkanie (może, ale nie musi być w obecności Klienta)  na miejscu inwestycji w celu 
oglądu inwestycji, sporządzenia inwentaryzacji oraz zdjęć. 
Cztery kolejne spotkania obejmują oddania poszczególnych etapów projektu.

• Nadzór nad projektem:

Po zakończeniu ostatniego etapu projektu, Klient może zdecydować się na nadzór nad projektem 
(np.: w formie konsultacji telefonicznych, spotkań na miejscu inwestycji lub w sklepach zarówno 
z Inwestorem jak i firmami wykonawczymi). 
Zakres oraz formę tej usługi dostosowujemy indywidualnie do potrzeb danego Klienta i 
charakteru inwestycji.
Usługa ta jest dodatkowo płatna w formie miesięcznego ryczałtu lub jednorazowych spotkań 
liczonych za godzinę pracy projektanta.

II. WYCENA PROJEKTU:

W celu przygotowania wyceny prosimy o przesłanie rzutu/ów inwestycji 
oraz zakresu jakim chcieliby Państwo, aby się zająć. Prosimy również o podanie lokalizacji
oraz terminów, które Państwa interesują (na jakim etapie jest inwestycja).

Płatności za projekt podzielone są na pięć etapów i pięć równych rat:
zaliczka przy podpisywaniu umowy oraz cztery płatności podczas oddań projektu.
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