
ZAKRES PROJEKTU:

a) ETAP KONCEPCYJNY

* Wykonanie inwentaryzacji;

* Rzut funkcjonalny;

* Plansze moodboards (inspiracyjne) dla każdego pomieszczenia;

b) WIZUALIZACJE - WIDOKI 3D

** Widoki z programu sketchUp (wizualizacje fotorealistyczne za dopłatą);

c) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

* Szacunkowy kosztorys materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia 
uwzględnionych w projekcie;

* Rysunki dla ekipy budowlanej, niezbędne do przeprowadzenia prac wykończenio-
wych zgodnie z projektem: 
 - plan elektryczny 
 - plan hydrauliczny
 - rysunki z opisem wykończenia ścian: farby, tapety, tynki dekoracyjne itp. 
 - rysunki ułożenia podłogi i płytek podłogowych oraz ściennych, rozmieszczenie  
 elementów dekoracyjnych stałych: sztukaterie, lustra, itp. 
   
* Zwymiarowane i opisane rysunki zaprojektowanych mebli; 

* Wycena remontu uwzględniona w kosztorysie (jeśli remont wykonuje nasza ekipa); 

d) NADd) NADZÓR AUTORSKI

* Koordynacja i nadzór nad pracami ekipy budowlanej LOKO, instalacyjnych i/lub 
montażowych w Lokalu zgodnie z projektem;

* Wykonywanie zamówień w imieniu Inwestora;

* Koordynacja transportu zamówionych produktów;

Cena – 260 zł netto / m2 + 15% doliczane poniżej metrażu 50 m2; 

Istnieje mIstnieje możliwość współpracy z ekipą remontową LOKO oraz zamówienia mebli na 
wymiar od stolarza LOKO oraz tapicera LOKO.

ZAKRES PROJEKTU:

a) ETAP KONCEPCYJNY

* Wykonanie inwentaryzacji;

* Układ funkcjonalny obejmujący rozplanowanie nowych ścian działowych z wymiarami, 
określenie funkcji poszczególnych powierzchni, rozmieszczenie podstawowych mebli 
oraz sprzętów AGD w pomieszczeniach; 

* * Plansze Moodboard (inspiracyjne) dla każdego pomieszczenia, bazujące na zdjęciach 
inspiracyjnych oraz docelowych barwach, materiałach, meblach oraz innych kluczowych 
elementach wyposażenia; 

* Lista produktów i materiałów użytych w projekcie;

Cena – 100 zł netto / m2 + 15% doliczane poniżej metrażu 50 m2;

ZAKRES PROJEKTU:

a) ETAP KONCEPCYJNY

* Wykonanie inwentaryzacji; 
     
* Rzut funkcjonalny;

* Plansze moodboards (inspiracyjne) dla każdego pomieszczenia; 

bb) WIZUALIZACJE - WIDOKI 3D

* Widoki z programu sketchUp (wizualizacje fotorealistyczne za dopłatą);

c) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

* Szacunkowy kosztorys materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia 
uwzględnionych w projekcie;

* Rysunki dla ekipy budowlanej, niezbędne do przeprowadzenia prac wykończeniowych 
zgodnie z projektem: 
  - plan elektryczny 
 - plan hydrauliczny
 - rysunki z opisem wykończenia ścian: farby, tapety, tynki dekoracyjne itp. 
 - rysunki ułożenia podłogi i płytek podłogowych oraz ściennych, rozmieszczenie    
 elementów dekoracyjnych stałych: sztukaterie, lustra, itp. 

* Zwymiarowane i opisane rysunki zaprojektowanych mebli;

* Wycena remontu uwzględniona w kosztorysie (jeśli remont wykonuje nasza ekipa); 

CCena – 200 zł netto / m2 + 15% doliczane poniżej metrażu 50 m2; 


