Wycena projektu wnętrz

Wycena

Aranżacja wnętrz
mieszkania
powierzchnia opracowania 54,00 m2
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Wycena projektu wnętrz

Wycena projektu według pomieszczeń
Poniższa tabela przedstawia koszt projektu w trzech wariantach, z których każdy opisany jest w dalszej części dokumentu.
Istnieje możliwość realizacji projektu dla wybranych pomieszczeń lub dla całości lokalu. Podane ceny są cenami brutto.

pow. (m²)

cena za projekt
kompleksowy

cena za projekt
koncepcyjny

cena za aranżację
z moodboardami

Hol

7,49

1 348,20 zł

1 048,60 zł

674,10 zł

pokój z aneksem

18,17

3 270,60 zł

2 543,80 zł

1 635,30 zł

Pokój 1

13,67

2 451,60 zł

1 906,80 zł

1 225,80 zł

Łazienka

4,72

1 500,00 zł

1 000,00 zł

424,80 zł

54,00

10 361,40 zł

7 892,20

4 855,50 zł

Pomieszczenie

Wszystkie
pomieszczenia
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Projekt kompleksowy - zakres
●

spotkanie w celu zapoznania się z twoimi oczekiwaniami, omówienia wymagań,
założeń projektowych oraz planowanej stylistyki - spotkanie może odbyć się w
formie on-line. Spotkania osobiste w podanej cenie projektu realizujemy w
promieniu 50km od Warszawy lub Gdańska przy okazji wizyty w celu pomiarów; w
innym wypadku sugerujemy odbycie tego etapu w formie rozmowy on-line

●

opracujemy rzut funkcjonalny mieszkania z rozmieszczeniem wyposażenia (do
dyspozycji masz dwie tury poprawek) - rzut opracowujemy w oparciu o rzuty
budowlane udostępnione przez Inwestora lub możemy wykonać pomiar
pomieszczeń dla inwestycji znajdujących się w promieniu 50km od Warszawy lub
Gdańska

●

jedno spotkanie w celu wybrania materiałów w promieniu 50 km od Warszawy lub
Gdańska; jeśli spotkanie jest niemożliwe - nagramy film na którym zaprezentujemy
ci nasze propozycje, które będziesz mógł zobaczyć w salonach na terenie twojego
miasta

●

stworzenie moodboardów (tablic inspiracyjnych) dotyczących każdego z
pomieszczeń, tablice są pierwszym wizualnym przedstawieniem koncepcji i
pomysłu na wnętrza mieszkania (do dyspozycji masz jedną turę poprawek do
każdej tablicy)

●

stworzymy wizualizacje pomieszczeń objętych opracowaniem (pierwszy widok +
dwie tury poprawek, trzecie ujęcie pomieszczenia jest ostateczne) do każdego z
pomieszczeń opracujemy od dwóch do trzech widoków

●

wykonamy rysunki wymiarowe dla wykonawców:
- rzuty podłóg
- widoki ścian w łazienkach/kuchni z układaniem płytek lub innych okładzin
- rysunki sufitów podwieszanych i innych detali dla wykonawców
- projekt rozmieszczenia punktów oświetleniowych i osprzętu
- zmiany w punktach hydrauliki
- zmiany w zakresie ścianek działowych
- rysunki dla stolarza z zabudową na wymiar i wnętrzami szaf

●

otrzymasz zestawienie ilościowe materiałów, i wyposażenia w formie listy z cenami

●

aranżacja okien (dobór materiałów i aranżacji) we współpracy ze studiem firan
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Projekt koncepcyjny - zakres

●

spotkanie w celu zapoznania się z twoimi oczekiwaniami, omówienia wymagań, założeń
projektowych oraz planowanej stylistyki - spotkanie może również odbyć się w formie on-line
(messenger, whatsApp). Spotkania osobiste w podanej cenie projektu realizujemy
w promieniu 50km od Warszawy lub Gdańska przy okazji wykonywania pomiarów; w innym
wypadku sugerujemy odbycie tego etapu w formie rozmowy on-line

●

opracujemy rzut funkcjonalny mieszkania z rozmieszczeniem wyposażenia (do dyspozycji
masz dwie tury poprawek) - rzut opracowujemy w oparciu o rzuty budowlane udostępnione
przez Inwestora lub możemy wykonać pomiar pomieszczeń dla inwestycji znajdujących się w
promieniu 50km od Warszawy lub Gdańska

●

stworzenie moodboardów (tablic inspiracyjnych) dotyczących każdego z pomieszczeń, tablice
są pierwszym wizualnym przedstawieniem koncepcji i pomysłu na wnętrza mieszkania
(obowiązuje jedna tura poprawek do każdej tablicy)

●

po akceptacji moodboardów stworzymy wizualizacje pomieszczeń objętych opracowaniem
(pierwszy widok + dwie tury poprawek, trzecie ujęcie pomieszczenia jest ostateczne) do
każdego z pomieszczeń opracujemy od dwóch do trzech widoków

●

otrzymasz widoki ścian bez wymiarowania z krótkim opisem dla wykonawcy

●

otrzymasz zestawienie ilościowe materiałów, dodatków, wyposażenia w formie listy z linkami i
adresami sklepów
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Aranżacja z moodboardami - zakres

●

spotkanie w celu zapoznania się z twoimi oczekiwaniami, omówienia wymagań, założeń
projektowych oraz planowanej stylistyki - spotkanie może również odbyć się w formie on-line
(messenger, whatsApp). Spotkania osobiste w podanej cenie projektu realizujemy
w promieniu 50km od Warszawy lub Gdańska przy okazji wykonywania pomiarów; w innym
wypadku sugerujemy odbycie tego etapu w formie rozmowy on-line

●

opracujemy rzut funkcjonalny mieszkania z rozmieszczeniem wyposażenia (do dyspozycji
masz dwie tury poprawek) - rzut opracowujemy w oparciu o rzuty budowlane udostępnione
przez Inwestora lub możemy wykonać pomiar pomieszczeń dla inwestycji znajdujących się w
promieniu 50km od Warszawy lub Gdańska

●

stworzenie moodboardów (tablic inspiracyjnych) dotyczących każdego z pomieszczeń, tablice
są pierwszym wizualnym przedstawieniem koncepcji i pomysłu na wnętrza mieszkania
(obowiązuje jedna tura poprawek do każdej tablicy)

●

stworzenie prostych rysunków 2D przedstawiających np. układ okładzin na ścianach, prosty
rysunek zabudowy w kuchni czy schematyczne rozmieszczenie punktów oświetleniowych
(UWAGA - nie jest to pełen projekt dla wykonawców)

●

otrzymasz zestawienie ilościowe materiałów, dodatków, wyposażenia w formie listy
z linkami lub adresami do sklepów
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Usługi dodatkowe
Wizyty na miejscu inwestycji
Wizyty na budowie realizowane są wg indywidualnego zapotrzebowania w stawce 123,00 zł
brutto za każdą rozpoczętą godzinę + koszty dojazdu. W przypadku większej ilości wizyt istnieje
możliwość zryczałtowanej opłaty, której wysokość ustalana jest indywidualnie.

Organizacja zamówień
Często ze względu na znajomość branży mamy dostęp do atrakcyjnych cenowo ofert mebli, oświetlenia
i materiałów wykończeniowych. Jesteśmy wtedy w stanie zorganizować proces zakupu oraz logistyki
takiego zamówienia. Nie pobieramy za to żadnych dodatkowych opłat. Jeśli mamy dostęp do materiałów
użytych w twoim projekcie, przedstawimy ci naszą propozycję cenową.

:
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studio
projektowania
wnętrz
Zainteresowała cię nasza oferta?
Skontaktuj się z nami:
Zadzwoń - 663 860 403
Napisz e-mail - kontakt@wnetrzowe.pl
Napisz na Facebooku - m.me/wnetrzowelove
www.wnetrzowe.pl

Wnętrzowe Love
ul. Kętrzyńskiego 1A/2
10-506 Olsztyn
Wnętrzowe Love jest znakiem handlowym
Kilka Deko Adrian Kocot
NIP 739 355 51 92
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