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PROJEKT KONCEPCYJNY

Projekt koncepcyjny to coś

pomiędzy  metamorfozą a projektem

kompleksowym.  Jest idealnym

rozwiązaniem jeżeli np. kupiliście

nowy dom lub mieszkanie i

chcielibyście zobaczyć jakie

możliwości daje dana przestrzeń, ale

również gdy chcecie zupełnie

zmienić wnętrze w którym już

mieszkacie, a lubicie mieć większy

wpływ na jego nowy układ i mieć

możliwość zobaczenia kilku jego

wersji oraz wprowadzenia zmian w

wizualizacjach. W projekcie

koncepcyjnym możemy też

zaproponować większe zmiany, jeżeli

uważacie, że Wy lub Wasz wykonawca

poradzi sobie z ich

przeprowadzeniem bez rysunków

technicznych.



KROK PO KROKU...

Kontaktujecie się ze mną

mailowo lub telefonicznie. 

Proszę o przesłanie zdjęć

pomieszczenia, jego

wymiarów i opisanie co

chcielibyście zmienić. Jeżeli

macie już pomysł na

wnętrze- na pewno

przydadzą się też

zdjęcia/inspiracje

pokazujące jaki styl

najbardziej Wam

odpowiada.

Otrzymujecie szczegółową

ofertę i  na wykonanie

projektu.

Po akceptacji oferty

przystępujemy do prac

projektowych. 

Analizuję przesłane

informacje i w razie

potrzeby zadaję dodatkowe

pytania. 

Po otrzymaniu wszystkich

niezbędnych informacji,

tworzę układy funkcjonalne,

czyli rzuty płaskie (widoki z

góry)pokazujące na ile

sposobów możemy urządzić

kolejne pomieszczenia i

przesyłam je do Was. Takich

układów zazwyczaj jest

kilka, 3-4, jednak zdarza się,

że jest 1 (np. w przypadku

malutkiego WC). 

Wybieracie jeden z układów

sami, lub z moją pomocą. 

Wybór bywa trudny, dlatego

pamiętajcie, że na każdym

etapie projektu służę

wsparciem i możecie pytać

o wszystko (co dotyczy

projektu oczywiście.



KROK PO KROKU...

Po wybraniu układów

funkcjonalnych - tworzę

rysunki 3D. Są to takie

prawie wizualizacje, ale nie

są jeszcze fotorealistyczne.

Na nich zobaczycie jak

wygląda wybrany przez Was

układ z perspektywy oka

człowieka. Jak wygląda w

środku, ile miejsca zajmuje,

czy styl, który wybraliście

rzeczywiście Wam

odpowiada. Do rysunków

możecie wprowadzić dwie

korekty - możemy zmienić

kolory ścian, meble, coś

poprzesuwać itp.



KROK PO KROKU...

Po akceptacji rysunków 3D

tworzymy fotorealistyczne

wizualizacje. Są one tworzone z

rysunków, które wcześniej

zaakceptowaliście, ale często

jest tak, że wizualizacja odsłania

przed nami jeszcze więcej wad i

zalet danego rozwiązania,

dlatego tutaj też macie

możliwość wprowadzenia

poprawek.

Kiedy stworzyliśmy wspólnie

Waszą wymarzoną i idealną

przestrzeń, tworzymy listę

elementów, które

wykorzystaliśmy przy tworzeniu

aranżacji i wysyłamy ją Wam wraz

z cenami i  linkami do sklepów w

których można te rzeczy kupić.

I teraz znowu wszystko w

Waszych rękach ;)



OTRZYMUJECIE:

Układy funkcjonalne

Rysunki 3D z możliwością

wprowadzenia dwóch poprawek

Fotorealistyczne wizualizacje z

możliwością wprowadzenia

dwóch poprawek 

Listę mebli/materiałów i

dodatków wraz z cenami i

linkami do sklepów w których

można je kupić

1.

2.

3.

4.



PROJEKT KOMPLEKSOWY

Projekt Kompleksowy to projekt z

prawdziwego zdarzenia. Tutaj możliwe

jest wszystko (w granicach rozsądku).

Możemy wyburzyć wszystkie ściany

(możliwe do wyburzenia ;)) i stworzyć

zupełnie nowy układ wnętrz, ale też

możemy je tylko lekko zmodyfikować.

Projekt Kompleksowy zawiera w sobie

wszystko to, co Projekt Koncepcyjny, ale

otrzymujecie do niego coś w rodzaju

"instrukcji obsługi", czyli projekt

wykonawczy. Jest to dokumentacja

wykonawcza, która pokazuje rozwinięcia

każdej ściany, umiejscowienie każdego

punktu elektrycznego, układy mebli,

rysunki dla stolarzy, kosztorys i wszystko

to, co niezbędne, aby można było

wykonać dokładnie to, co widzicie na

wizualizacjach.



KROK PO KROKU...

Kontaktujecie się ze mną

mailowo lub telefonicznie. 

Proszę o przesłanie rzutów

pomieszczeń (jeżeli to

możliwe). 

Jeżeli wiecie już w jakim

stylu

chcielibyście zaaranżować 

Waszą przestrzeń - będę

wdzięczna za przesłanie

kilku zdjęć inspiracji.

Otrzymujecie szczegółową

ofertę

Spotykamy się, aby

porozmawiać o wnętrzu, o

Waszych oczekiwaniach,

stylu życia, wymaganiach,

inspiracjach.

Przystępujemy do prac

projektowych

Tworzymy układy

funkcjonalne, czyli rzuty

płaskie (widoki z

góry)pokazujące na ile

sposobów możemy urządzić

kolejne pomieszczenia i

przesyłamy je do Was.

Takich układów zazwyczaj

jest kilka, 3-4, jednak

zdarza się, że jest 1 (np. w

przypadku malutkiego WC).

Do tego otrzymujecie też

moodborads (tablice

inspiracji), które pokażą

przykładowe meble, kolory

tak, abyście już na etapie

tworzenia pierwszych

rysunków wiedzieli jak

będzie wyglądało wnętrze

Waszego Domu.



KROK PO KROKU...

Wybieracie jeden z układów

sami, lub z naszą pomocą.

Na każdym etapie projektu

służymy wsparciem i

możecie pytać o wszystko

(co dotyczy projektu

oczywiście ;))

Po wybraniu układów

funkcjonalnych - tworzymy

rysunki 3D. Są to takie

prawie wizualizacje, ale nie

są jeszcze fotorealistyczne.

Na nich zobaczycie jak

wygląda wybrany przez Was

układ z perspektywy oka

człowieka. Jak wygląda w

środku, ile miejsca zajmuje,

czy styl, który wybraliście

rzeczywiście Wam

odpowiada. 

Do rysunków możecie

wprowadzić dwie korekty -

możemy zmienić kolory

ścian, meble, coś

poprzesuwać itp.

Po akceptacji rysunków 3D

tworzymy fotorealistyczne

wizualizacje. Są one

tworzone z rysunków, które

wcześniej

zaakceptowaliście, ale

często jest tak, że

wizualizacja odsłania przed

nami jeszcze więcej wad i

zalet, dlatego tutaj też

macie możliwość

wprowadzenia poprawek.

Kiedy stworzyliśmy wspólnie

Waszą wymarzoną i idealną

przestrzeń zabieramy się za

dokumentację wykonawczą.

Otrzymujecie kompletną

dokumentację wykonawczą

wraz z wizualizacjami i

kosztorysem. Rysunki

techniczne wraz z

kontaktem do mnie możecie

śmiało przekazać Waszemu

wykonawcy. Jeżeli będzie

miał dodatkowe pytania -

jestem do dyspozycji.



OTRZYMUJECIE:

Układy funkcjonalne

Moodbaords

Rysunki 3D z możliwością

wprowadzenia dwóch poprawek

Fotorealistyczne wizualizacje z

możliwością wprowadzenia

dwóch poprawek

Dokumentację wykonawczą

Kosztorys

Listę mebli/materiałów i

dodatków wraz z cenami i

linkami do sklepów w których

można je kupić

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Zapraszam do współpracy. 

Z Ogromną przyjemnością pomogę stworzyć

Waszą wymarzoną przestrzeń.

 

Anna Hałabiś

Tel: 600 389 208

email: studio36m2@gmail.com

www.studio36m2.com

http://www.studio36m2.com/

