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OFEERTA



PAKIET MINI
80zł/m2

Czas realizacji wynosi około 2 tygodnie.

Pakiet ten zawiera:

- wizualizację 3D, czyli fotorealistyczne obrazy pomieszczeń.

 
Nie zawiera:

- pomiarów wnętrza,
- propozycji funkcjonalnych,
- dokumentacji,
- specyfikacji,
- nadzoru.

Istnieje możliwość umówienia się z projektantem na 
budowie lub doradztwo przy doborze materiałów w sklepie. 
Koszt takiej usługi to 200zł za jedno spotkanie.



PAKIET STANDARD
120zł/m2

Czas realizacji wynosi około 3 tygodnie.

Pakiet ten zawiera:

- wizualizacje 3D pomieszczeń,
- dokumentację techniczną w skład której wchodzą 
rysunki techniczne sufitów, podłóg, instalacji elektrycznej, 
wodnokanalizacyjnej, rysunki techniczne łazienek z kładami 
ścian oraz rysunki techniczne stolarki meblowej,
- specyfikację, czyli zestawienie użytych materiałów, 
kolorystyki, produktów wraz ze zdjęciami, numerem 
katalogowym i krótkim opisem. 

Nie zawiera:

- pomiarów wnętrza,
- propozycji funkcjonalnych,
- nadzoru.

Istnieje możliwość umówienia się z projektantem na 
budowie lub doradztwo przy doborze materiałów w sklepie. 
Koszt takiej usługi to 200zł za jedno spotkanie.



PAKIET MAXI
150zł/m2

Czas realizacji wynosi około miesiąc

Pakiet ten zawiera:
- wizualizacje 3D pomieszczeń,
- propozycje funkcjonalne, czyli rzuty funkcjonalne i 
kolorystyczne pomieszczeń – 2 warianty,
- dokumentację techniczną w skład której wchodzą 
rysunki techniczne sufitów, podłóg, instalacji 
elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, rysunki techniczne 
łazienek z kładami ścian oraz rysunki techniczne stolarki 
meblowej,
- specyfikację, czyli zestawienie użytych materiałów, 
kolorystyki, produktów wraz ze zdjęciami, numerem 
katalogowym i krótkim opisem,
- koordynację zamówień materiałów.

Nie zawiera:
- pomiarów wnętrza,
- nadzoru.

Istnieje możliwość umówienia się z projektantem na 
budowie lub doradztwo przy doborze materiałów w 
sklepie. Koszt takiej usługi to 200zł za jedno spotkanie.



PAKIET COMPLEX
200zł/m2

Czas realizacji wynosi około miesiąc + nazdór

Pakiet ten zawiera:

- dokładna inwentaryzacja wnętrz,
- wizualizacje 3D pomieszczeń,
- propozycje funkcjonalne, czyli rzuty funkcjonalne i 
kolorystyczne pomieszczeń – 2 warianty,
- dokumentację techniczną w skład której wchodzą 
rysunki techniczne sufitów, podłóg, instalacji 
elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, rysunki techniczne 
łazienek z kładami ścian oraz rysunki techniczne stolarki 
meblowej,
- specyfikację, czyli zestawienie użytych materiałów, 
kolorystyki, produktów wraz ze zdjęciami, numerem 
katalogowym i krótkim opisem,
- koordynację zamówień materiałów oraz nadzór 
postępu prac budowlanych i rozwiązywanie 
ewentualnych problemów na bieżąco.



PAKIET PRO
350zł/m2

Czas realizacji wynosi TYDZIEŃ

Pakiet ten zawiera:

- dokładna inwentaryzacja wnętrz,
- wizualizacje 3D pomieszczeń,
- propozycje funkcjonalne, czyli rzuty funkcjonalne i 
kolorystyczne pomieszczeń – 2 warianty,
- dokumentację techniczną w skład której wchodzą 
rysunki techniczne sufitów, podłóg, instalacji 
elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, rysunki techniczne 
łazienek z kładami ścian oraz rysunki techniczne stolarki 
meblowej,
- specyfikację, czyli zestawienie użytych materiałów, 
kolorystyki, produktów wraz ze zdjęciami, numerem 
katalogowym i krótkim opisem. 

Nie zawiera:
- nadzoru

Istnieje możliwość umówienia się z projektantem na 
budowie lub doradztwo przy doborze materiałów w 
sklepie. Koszt takiej usługi to 200zł za jedno spotkanie.



UWAGA
PODANE WARIANTY CENOWE NIE OBEJMUJĄ 

POJEDYŃCZYCH POMIESZCZEŃ.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO 

DOPASOWANIA ZAKRESU PROJEKTU I WYCENY  DO 
KLIENTA.

PRZEDSTAWIONE PAKIETY MAJĄ CHARAKTER 
POGLĄDOWY. KAŻDA Z PRZYGOTOWANYCH 

PROPOZYCJI ARANŻACJI PRZESTRZENI JEST W 
PEŁNI INDYWIDUALNĄ I UNIKATOWĄ OFERTĄ, 
DOSTOSOWANĄ DO ROLI JAKĄ SPEŁNIA DANE 

POMIESZCZENIE ORAZ OCZEKIWAŃ I WIZJI KLIENTA. 
W RAZIE PYTAŃ O SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY 

BĄDŹ CHĘCI SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG 
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z BIUREM.



JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA PRZY 
PROJEKCIE WNĘTRZA DOMU / 

MIESZKANIA?

1. Spotkanie

Pierwszym etapem współpracy jest spotkanie 
podczas, którego poznajemy klienta, jego oczekiwania 
i wymagania w zakresie wystroju wnętrza. Pozwoli to na 
stworzenie przestrzeni dopasowanej do Twoich potrzeb 
i gustu.

2.Podpisanie umowy

Kolejny etap to ustalenie warunków współpracy 
i podpisanie umowy, w której sprecyzujemy między 
innymi zakres prac i wynagrodzenie za poszczególne 
etapy.

3. Analiza pomieszczeń

Etapem trzecim jest inwentaryzacja i analiza stanu 
istniejącego, na podstawie projektu mieszkania/domu.

4. Wstępne propozycje

Kolejne spotkanie to przedstawienie idei projektowej, 
wstępnych rzutów, wizualizacji obrazujących funkcję 
rozwiązania, które chcielibyśmy zastosować w Twoim 
domu/mieszkaniu.



5. Dopracowanie szczegółów 

Gdy ustalimy ogólny układ funkcjonalny i kolorystyczny, 
przechodzimy do dopracowania szczegółów. 
Zaproponujemy Ci materiały, kolory, dodatki wybrane do 
Twojego wnętrza. Wykonamy specyfikację zawierającą 
numer katalogowy oraz  krótki opis produktu. Karty 
katalogowe danych produktów zostaną przedstawione 
również wykonawcy. Ponadto oferujemy pomoc przy 
zamówieniu specyfikacji.

6. Podczas realizacji całego wnętrza służymy pomocą 
i radą, a także nadzorujemy projekt.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO 
DOPASOWANIA ZAKRESU PROJEKTU I WYCENY  DO 
KLIENTA.



UWAGI DO WSPÓŁPRACY

W ciągu trwania projektu nie bierzemy 
odpowiedzialności za błędy wykonawców, które zostały 
popełnione niezgodnie z ustalonymi zaleceniami i 
przedstawioną przez nas dokumentacją techniczną .

Przy zamówieniu listw przypodłogowych, posadzek, 
płytek, farb (wszystko to co liczone jest w metrach 
kwadratowych lub metrach bieżacych) podlega 
konsultacji z wykonawcą. My przygotowujemy wymiary 
będące podstawą do przygotowania wstępnej oferty 
cenowej na produkty. 

Nie odpowiadamy za błędy w realizacji zamówienia 
poprzez sklep internetowy przygotowaniej przez nas 
specyfikacji materiałowej.

Jeśli chodzi o zamówienia sprzętów AGD, to dobór 
odpowiednich produktów następuje po konsultacji ze 
stolarzem, aby wymiary sprzętów były odpowiednie do 
proponowaniej zabudowy.

Natomiast jeśli chodzi o zamówienia odpływów 
liniowych, armatury i ceramiki kuchenno-łazienkowej 
proponujemy tylko sprawdzone produkty dobrej jakości. 
Jeżeli zdecydują się Państwo na produkty innych 
marek (proponowane zamienniki przez sklep) to nie 
gwarantujemy ich trwałości i jakości wykonania.



PORADA

Jeśli posiadasz gotowy projekt na etapie budowy, 
służymy radą oraz pomocą we wprowadzeniu zmian.

W ramach konsultacji możemy także wybrać się na 
zakupy, gdzie pomożemy Ci wybrać odpowiednie do 
urządzonego wnętrza meble, dodatki, materiały.

Cena ustalana jest indywidualnie.



PROJEKTOWANIE WNĘTRZ ONLINE

Nasze biuro spełnia oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających klientów stąd oferta projektowania 
wnętrz online. Jest to propozycja kierowana do osób, 
które cenią sobie czas lub problematyczna jest dla 
nich zbyt duża odległość między biurem a miejscem 
wykonywania projektu.

Aby taki projekt mógł powstać niezbędne będą 
wymiarowane rzuty wnętrza oraz zdjęcia aktualnego 
stanu pomieszczeń (im więcej tym lepiej).

Konieczne będzie kilka rozmów telefonicznych, bądź 
mailowych, podczas których sprecyzujemy Twoje 
oczekiwania. Następnie prześlemy Ci mailowo wstępny 
układ funkcjonalny, wizualizacje, wybrane materiały, 
kolory. Gdy podejmiesz decyzję odnośnie wykończenia 
wykonamy gotowy projekt.

Projekt online wymaga zweryfikowania wymiarów 
pomieszczeń. W wypadku braku takiej możliwości, 
zaproponujemy wykonanie projektu koncepcyjnego, bez 
dokładnych wymiarów i szczegółów technicznych.



Projekt wnętrza online zawiera:

- układ funkcjonalny i kolorystyczny pomieszczeń
- propozycje doboru mebli i możliwość wykonania mebli 
na zamówienie u naszych bądź Twoich wykonawców), 
oświetlenia i dodatków
- wizualizacje 3D w szarościach

Ze względu na formę współpracy prosimy o wpłatę 
50% kwoty projektu w momencie zawarcia umowy,  
natomiast drugie 50% w momencie ostatecznie wybranej 
koncepcji przed przesłaniem finalnego projektu. W 
obu wypadkach dostaniesz fakturę wraz z podpisanym 
oświadczeniem, że zobowiązujemy się przynieść projekt 
w ustalonym terminie.

Projektujemy również ogrody i elewacje.

Zapraszamy do kontaktu!


