
NASZA OFERTA

Wszystko, czego potrzebujesz od A do Z

Jak działamy?

Na początku zaprosimy Cię na spotkanie, na którym spróbujesz określić nam swoje oczekiwania co do końcowego rezultatu.

Jeżeli jeszcze nie wiesz czego chcesz, nie orientujesz się w najnowszych trendach, czy po prostu jeszcze się nad tym nie

zastanawiałeś- nie bój się – jesteśmy właśnie po to, żeby Ci pomóc sprecyzować Twoje wyobrażenia!

Jeżeli podejmiesz decyzję, że to właśnie z nami chcesz współpracować , wybierzemy się na obmiar i przystąpimy do projektu.

Rezultaty przedstawimy Ci na wizualizacjach, co pomoże Ci lepiej zobrazować sobie wygląd wnętrza niż na rzutach projektowych.

Kiedy będziesz w pełni zadowolony z efektu przygotujemy dokumentacje i przekażemy Ci projekt.

Możemy zakończyć współpracę na tym etapie, ale możesz także skorzystać z rozszerzonych usług. Między innymi możemy

sporządzić kosztorys, do tego zająć się zamówieniami i nadzorem nad projektem. Dysponujemy swoimi zespołami budowlanymi,

oraz współpracujemy z najlepszymi stolarniami dzięki czemu będziesz pewny rezultatów i zaoszczędzisz czasu na poszukiwaniu

własnej ekipy. Dzięki temu, że jesteśmy firmą realizującą projekty pod klucz, możemy zagwarantować CI także rabaty w różnych

sklepach, których nie uzyskasz kupując indywidualnie.

 

Co oferujemy?

PROJEKT INDYWIDUALNY – jest to nasza ulubiona oferta, którą polecamy bez mrugnięcia okiem ponieważ nie ogranicza Twojej - i

naszej -wyobraźni. Jesteśmy na tyle różnorodnym zespołem, że znając trendy nie jesteśmy ich niewolnikami, co gwarantuje Ci

niepowtarzalność wnętrza i stu procentową satysfakcję. Uszyjemy Ci Twoją przestrzeń na miarę.

PAKIETY WYKOŃCZENIOWE - pakiety kierujemy do osób ceniących sobie swój czas. Przygotowaliśmy sprawdzone propozycje

materiałów wykończeniowych, których używamy w określony sposób. Wyborów dokonamy w jednym miejscu, bez zbędnych

wyjazdów, choćby w jeden dzień.

 

PROJEKT FUNKCJONALNY

60 zł/m2 + łazienka (700 - 1100 zł)

- dobór materiałów na podstawie dostarczonych przez klienta inspiracji

- możliwość pracy zdalnej lub spotkań w pracowni

- dwie/trzy wersje układu funcjonalnego 2D

- panorama 360 łazienki

- lista zakupów i użytych materiałów

PROJEKT WNĘTRZA

100 zł/m2 + łazienka (900 - 1700 zł)

- inwentaryzacja projektowanych pomieszczeń

- dobór materiałów (max. 2 wyjazdy do sklepów)

- możliwość pracy zdalnej lub spotkań w pracowni

- wizualizacje 3D (2 różne wersje) - projekt koncepcyjny

- całościowy projekt architektoniczny* do wybranej wersji projektu koncepcyjnego

- lista zakupów wszystkich elementów i materiałów użytych w projekcie 

 *  Projekt architektoniczny - jest to zbiór wszystkich danych i rysunków potrzebnych do realizacji projektu

PROJEKT WNĘTRZA Z NADZOREM AUTORSKIM

180 zł/m2 + łazienka (1200 - 2300 zł)

- inwentarycacja projektowanych pomieszczeń

- dobór materiałów (nieograniczona ilość wyjazdów)

- możliwość pracy zdalnej lub spotkań w dowolnym miejscu

- wizualizacje 3D (2 rózne wersje) - projekt koncepcyjny

- całościowy projekt architektoniczny* do wybranej wersji projektu koncepcyjnego

- lista zakupów w formie kosztorysu wraz z wycenami wszystkich prac wykończeniowych

- negocjacja cen - szukanie najkorzystniejszych ofert na wyposażenie

- koordynacja zamówień i dostaw

- pełen nadzór autorski (nieograniczona ilość wizyt na inwestycji)

- gwarancja własnej ekipy wykończeniowej i stolarza**

 *  Projekt architektoniczny - jest to zbiór wszystkich danych i rysunków potrzebnych do realizacji projektu

** Możliwość wyboru własnych wykonawcó z zachowaniem pełnej obsługi projektu (nadzór)

PAKIETY WYKOŃCZENIA "POD KLUCZ"

Poznaj korzyści z wyboru interesującego Cię pakietu wykończenia "pod klucz":

•    Profesjonalny projekt wnętrz

•    Nadzór techniczny oraz autorski do momentu zdania kluczy

•    Własne, sprawdzone ekipy budowlane

•    24 miesiące gwarancji

•    Sprawdzeni dostawcy oraz producenci

•    Korzystny VAT ( 8% )

PAKIET BASIC

Indywidualna wycena za metr kwadratowy

•    Ułożenie podłogi z paneli AC3

•    ułożenie płytek ceramicznych w kuchni, oraz w łazience

•    zabudowa wanny

•    drobne zmiany elektryczne oraz wod- kan

•    montaż armatury sanitarnej w łazience

•    malowanie ścian (bez gładzi)

•    montaż lustra w łazience

•    zakup i montaż dwóch par drzwi wewnętrznych pełnych Minimax

oraz

•    Możliwość spotkania z architektem wnętrz w celu ustalenia szczegółów realizacji projektu- dwukrotnie

•    realizacja wykończenia mieszkania poprzez nadzór nad jego wykonaniem wraz z przygotowaniem odbioru powykonawczego

PAKIET MEDIUM

Indywidualna wycena za metr kwadratowy

•    Ułożenie podłogi z paneli AC4

•    ułożenie płytek ceramicznych w kuchni, oraz w łazience

•    zabudowa wanny

•    drobne zmiany elektryczne oraz wod- kan

•    montaż armatury sanitarnej w łazience

•    gładzenie ścian

•    malowanie ścian w łazience, przedpokoju, salonie, sypialni oraz kuchni 

•    montaż lustra w łazience

•    zakup i montaż dwóch par drzwi wewnętrznych SKANDIA PREMIUM lub VECTOR PREMIUM

oraz

•    Możliwość spotkania z architektem wnętrz w celu ustalenia szczegółów realizacji projektu- dwukrotnie

•    realizacja wykończenia mieszkania poprzez nadzór nad jego wykonaniem wraz z przygotowaniem odbioru

PAKIET INDIVIDUAL

Indywidualna wycena za metr kwadratowy

•    Ułożenie podłogi z paneli AC4

•    ułożenie płytek ceramicznych w kuchni, oraz w łazience

•    zabudowa wanny

•    drobne zmiany elektryczne oraz wod- kan

•    montaż armatury sanitarnej w łazience

•    gładzenie ścian

•    malowanie ścian w łazience, przedpokoju, salonie, sypialni oraz kuchni

•    montaż lustra w łazience

•    zakup i montaż dwóch par drzwi wewnętrznych SKANDIA PREMIUM lub VECTOR PREMIUM

oraz

•    Spotkanie z klientem w celu ustalenia kluczowych upodobań oraz budżetu oraz wstępnej selekcji materiałów

•    inwentaryzacja projektowa przestrzeni

•    projekt koncepcyjny

•    stworzenie wizualizacji

•    przygotowanie kosztorysu wraz z zestawieniem ilościowym sprzętu oraz materiałów

•    przygotowanie dokumentacji technicznej- projekt wykonawczy

•    obsługa inwestorska

•    pełen nadzór autorski 
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