JAK PRACUJEMY?:
Zaczynamy od niezobowiązującego spotkania w naszym biurze. To, czego potrzebujesz na
pierwszym spotkaniu, to rzut (jeśli go masz, np. od dewelopera) i pomysły oraz oczekiwania
dotyczące przyszłego wnętrza. Na pierwszym spotkaniu omówimy Twoje potrzeby oraz
zakres prac, poznamy się. Na podstawie rozmowy przygotujemy wycenę projektu,
harmonogram i wzór umowy, który przedstawimy Ci do zaakceptowania .
Jeżeli zaakceptujesz wycenę oraz umowę, to po podpisaniu dokumentu i wpłacie zaliczki,
rozpoczniemy pracę według ustalonego harmonogramu.
Zobacz, jakie etapy mogą składać się na projekt wnętrza:

1. POMIAR I INWENTARYZACJA
Zaczynamy od dokładnego wymierzenia pomieszczeń objętych zakresem
projektu. Dotyczy to sytuacji, kiedy nie mają Państwo gotowych materiałów,
np. od zarządcy obiektu lub architekta. Usługę tę świadczymy na obszarze
Dolnego Śląska, inne do uzgodnienia

2. PROJEKT KONCEPCYJNY
Na tym etapie opracowujemy układ funkcjonalny zgodny z podanymi przez
Państwa założeniami, przedstawiamy także proponowane zestawienia
materiałowe i kolorystyczne. Stałym elementem naszej pracy są także
wizualizacje 3D

3. PROJEKT WYKONAWCZY
Teraz tworzymy szczegółowe rysunki i wytyczne dla wykonawców, biorąc
pod uwagę technologie właściwe dla wybranych materiałów

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
We współpracy z naszymi dostawcami przygotowujemy zestawienie
niezbędnych elementów wyposażenia wnętrz i materiałów użytych
w projekcie. Zestawienie to zawiera również wycenę

5. NADZÓR AUTORSKI
Jesteśmy do dyspozycji Państwa i wykonawców przez cały czas trwania
realizacji projektu na wypadek, gdyby pojawiły się wątpliwości. Ponadto
wizytujemy budowę i czuwamy nad poprawnością wykonywanych prac.
Możemy też zaproponować naszych stałych, sprawdzonych wykonawców.
Usługę tę świadczymy na obszarze Dolnego Śląska, inne do uzgodnienia

W zależności od Twoich potrzeb i możliwości, zakres prac nad projektem wnętrz – zarówno
mieszkalnych jak i komercyjnych – może być zróżnicowany. Wyróżniamy trzy podstawowe
pakiety: STANDARD, OPTIMUM i COMFORT
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Zobacz, czym się różnią!

Pomiar i
inwentaryzacja

MOYA
STANDARD
Dodatkowa
opcja – dotyczy
obszaru Dolnego
Śląska (inne do
uzgodnienia)

MOYA
OPTIMUM
Dodatkowa
opcja – dotyczy
obszaru Dolnego
Śląska (inne do
uzgodnienia)

MOYA
COMFORT

1-2 ujęć na
pomieszczeniejakość robocza

2-3 ujęć na
pomieszczenie –
jakość
fotorealistyczna

>3 ujęć na
pomieszczenie –
jakość
fotorealistyczna

Dodatkowa
opcja – dotyczy
obszaru Dolnego
Śląska

dotyczy obszaru
Dolnego Śląska

dotyczy obszaru
Dolnego Śląska
(inne do
uzgodnienia)

Projekt koncepcyjny
– układ funkcjonalny
- rzut, kluczowe
widoki, oznaczenie
zmian względem
oryginalnego rzutu
Wytyczne elektryki –
rzut
Wytyczne hydrauliki –
rzut
Wizualizacje

Zestawienie
materiałów i
elementów
wyposażenia (nazwa,
kolor)
Zestawienie
materiałów ilościowe
(ilość płytek, paneli,
powierzchnie ścian
do malowania, itp.)
Projekt wykonawczy
– rzuty, widoki,
przekroje

Nadzór autorski

W zależności od
złożoności
projektu
Szacowana ilość spotkań (dotyczy obszaru
1-2
3-5
W zależności od
Dolnego Śląska – inne do uzgodnienia)
złożoności
projektu
Cena brutto za m² od:
70 PLN
100 PLN
Do uzgodnienia
GRATIS! – zestawienie alternatywne dla wybranych materiałów i elementów wyposażenia
wnętrz (dotyczy pakietów STANDARD, OPTIMUM i COMFORT)
Szacowany czas prac projektowych

1-2 tygodni

3-4 tygodni

GRATIS! – projekt mebli na wymiar (dotyczy pakietów OPTIMUM i COMFORT)
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