OFERTA
PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ JEST PODZIELONY NA 3 ETAPY

ETAP 1
INSPIRACJE, POMIARY, PROJEKT FUNKCJONALNOŚCI
1. Inspiracje
•
•
•

Rozmowa na temat preferowanego stylu wykończenia domu/mieszkania
omówienie przykładowych rozwiązań na bazie przykładowych aranżacji
weryfikacja rozwiązań na podstawie dostarczonych przez klienta rzutów
pomieszczeń

2. Spotkanie nr 1
•
•

inwentaryzacja pomieszczeń
omówienie możliwości i sposobów rozwiązań dla każdego z projektowanych
pomieszczeń ( jeśli są różnice w porównaniu z dostarczonymi przez Klienta
rzutami pomieszczeń)

3. Funkcjonalność pomieszczeń

•
•
•

Przedstawienie i omówienie 2 wersji rzutu z góry projektowanych
pomieszczeń wraz z podstawowymi wymiarami. Rozwiążemy tu między
innymi zagadnienia takie jak:
zmiany lokalizacji ścian, otworów drzwiowych, zabudowy g-k itp.
dokładne zlokalizowanie wyposażenia w projektowanych pomieszczeniach
(np.: stoły, sofy, meble w pomieszczeniach, geberit, wanna prysznic itp. w
łazienkach, kuchenka, mikrofala, lodówka, zlew w kuchni itp.)
zarys zmian sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz CO.
Uwagi:
Cena projektu zawiera 2 warianty funkcjonalności pomieszczeń, na życzenie
klienta możemy przedstawić więcej wariantów aranżacji. Wycena takich prac
projektowych podlega osobnemu kosztorysowi.
ETAP I kończy wybór docelowego układu funkcjonalnego dla projektowanych
pomieszczeń.

ETAP II
KOLORYSTYKA I WIZUALIZACJE
4. KOLORYSTYKA
• Omówienie 2 wariantów kolorystycznych dla projektowanych pomieszczeń na
przykładach
5. WIZUALIZACJE
• przedstawienie wizualizacji pomieszczeń na podstawie zatwierdzonej przez
Klienta funkcjonalności pomieszczeń w 2 wariantach kolorystycznych ( ok. 3-4
widoki każdego z projektowanych pomieszczeń)
Dodatkowe wizualizacje podlegają osobnej wycenie (cena za wizualizację od
250zł/szt. w zależności od ilości wprowadzonych zmian)

ETAP III
DOKUMENTACJA TECHNICZNA i LISTA PRODUKTÓW
6. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Dokumentacja zawiera komplet rysunków potrzebnych do realizacji projektu
•
•
•
•
•

Inwentaryzacja stanu istniejącego
Rysunek zmian układu pomieszczeń
rysunek zmian elektrycznych
rysunek zmian sieci centralnego ogrzewania
rysunek zmian sieci wod-kan

•
•
•
•

rysunek układu płytek na podłogach i ścianach w pomieszczeniach w których
występują okładziny z płytek
Naniesienie istotnych uwag dla wykonawcy projektu
zestawienie powierzchni okładzin ścian i podłóg w projektowanych
pomieszczeniach oraz ilości materiałów dekoracyjnych (np.: listwy
przypodłogowe itp.)
rysunek zabudów meblowych (zawiera projekt bryły zabudowy oraz podział
frontów zabudowy meblowej kuchni oraz zabudów meblowych w
projektowanych pomieszczeniach. Podział wnętrz zabudów meblowych do
omówienia z wykonawcą mebli)

7. Lista zakupów
•

Przedstawienie listy niezbędnych do wykończenia materiałów oraz
wyposażenia wraz z linkami do produktów z podziałem na pomieszczenia.
Uwagi:
Cena projektu zawiera listę materiałów dobranych na podstawie
sugerowanego przez klienta budżetu oraz standardu wykończenia.
Przedstawienie alternatywnej listy z zamiennikami produktów, podlega
osobnej wycenie. Koszt od 400zł netto/ pomieszczenie.
W cenie są konsultacje ewentualnych zamienników przedstawionych przez
klienta.

CENNIK
Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą dla danej usługi

8. PROJEKT KOMPLEKSOWY
•
•
•

Mieszkanie od 140zł/m2
Dom od 160zł/m2
Lokal usługowy od 150zł/m2

9. PROJEKT BEZ LISTY MATERIAŁÓW
•
•
•

Mieszkanie od 110zł/m2
Dom od 120zł/m2
Lokal usługowy od 110zł/m2

10. PROJEKT POJEDYNCZEGO POMIESZCZENIA
•

Wycena indywidualna

11. NADZÓR TECHNICZNY
•
•

2 wizyty (max 3eh na wizytę), w celu umówienia szczegółów, po zapoznaniu
się wykonawcy z projektem – 1000zł
Jeśli prace wykonawcze wykonuje firma Home + nadzór techniczny nad
pracami jest gratis

