
  

Koncepcja kreatywna i założenia projektowe

Kilkustronicowy dokument przedstawia pomysł na wnętrze, opisuje styl wystroju wraz z 
inspiracjami, ilustrowany zdjęciami. Zawiera rekomendacje odnośnie rodzaju 

zastosowanych materiałów wykończeniowych i  kolorystyki właściwych dla danego stylu i 
zgodnych z upodobaniami Klienta.

Ponadto opisuje wyzwania projektowe (może nim być np. niefortunny kształt pokoju, zbyt 
małe okno, brak dostatecznej ilości światła we wnętrzu lub brak tzw. punktu centralnego) i 

sposoby sprostania tym wyzwaniom. 



  

Rzut Funkcjonalny

Rysunek prezentuje rzut pomieszczenia z zaznaczeniem jego poszczególnych funkcji i 
rozmieszczeniem mebli. Stanowi punkt wyjścia dla dalszych prac projektowych, np. do 

zaprojektowania oświetlenia.

 



  

Wizualizacje 3D

Fotorealistyczne wizualizacje prezentują zastosowanie wszystkich rekomendowanych dla 
danego wnętrza rozwiązań.  



  

Wizualizacje 3D



  

Wizualizacje 3D 



  

Wizualizacje 3D  



  

Projekt wykonawczy – przekroje pionowe

Przekrój pionowy prezentuje widok ściany (lub mebla, kominka) z zaznaczonym 
wymiarowaniem i uwagami projektanta.

 



  

Projekt wykonawczy – rysunki techniczne

Projekt wykonawczy zawiera wszelkie niezbędne dla wykonawcy rysunki techniczne.

 

Obudowa kominka - wizualizacja 3D



  

Specyfikacja wyposażenia – kolaż

Na podstawie uzgodnionej koncepcji kreatywnej, założeń projektowych i rzutu 
funkcjonalnego, Klient otrzymuje zdjęcia proponowanego wyposażenia danego wnętrza, 

często z podanymi cenami.

 



  

Specyfikacja wyposażenia – kolaż

 

m

`

Dywan z wełny, 800 zł

Komplet 3 stolików (2 do 
biblioteki, 1 do pokoju 
gościnnego)
o tacach w kolorze stali, 
miedzi i mosiądzu
1500 zł

Zasłony lniane 

Sofa z szezlongiem
Stelaż drewniany
Wypełnienie sprężyny oraz 
gąbka polyuretanowa i pierze
Tkanina marki Kvadrat
Wynegocjowana cena 8230 zł 

Lampy duńskie ręcznie robione
Szkło dmuchane, przewód tkany
Średnica 19 cm
Cena za 3 szt. 2470 zł 
(cena za szt 969 zł)

Koszt 2 poduszek 
oparciowych w cenie sofy

BIBLIOTEKA



  

Specyfikacja wyposażenia – kolaż

 

`

`

POKÓJ GOŚCINNY – propozycje lampy

`

Lampa papier 
kartonowy 
d 40 cm,
690 zł

Lampa stal 
lakierowana  
d 40 cm, 100W
1950 zł

``

Lampa   aluminium, 
również biała
d 42cm,
799 zł

Lampa szkło, d 33 cm
wykonana ręcznie, 40W 
1859 zł

szkło

Lampa metal i piórka, d 45 cm, 
(wyglądałaby pięknie w 
lustrzanym odbiciu) 
2100 zł



  

Specyfikacja wyposażenia
 

Zawiera dokładny opis i dane towarowe elementów wyposażenia, dane o dostawcach, 
warunkach dostaw i kosztorys

 



  

Kontrola realizacji zamówień

Klient może zlecić projektantowi pomoc w kontaktach z dostawcami. 
W przypadku sprawdzonych dostawców istnieje możliwość koordynacji zamówienia i 

dostawy z minimalnym angażowaniem się Klienta.

Klient otrzymuje raport na temat postępu w realizacji zamówień.

 



  

Dekorowanie wnętrz

Usługa ta polega na odpowiednim dobraniu i rozmieszczeniu elementów wyposażenia i 
wyeksponowaniu najpiękniejszych detali.

Usługa ta może stanowić ostatni etap całościowej współpracy z danym Klientem lub może 
być jedynym etapem współpracy przy wnętrzu, które jest częściowo umeblowane, ale 

wymaga dodatkowego udekorowania np. dziełami sztuki czy tkaninami.

Usługa ta może obejmować wykonanie sesji fotograficznej gotowych wnętrz, np. w 
przypadku wnętrz stylizowanych na potrzeby sprzedaży lub wynajmu nieruchomości 

(home staging). 

 



  

Dekorowanie wnętrz

Dwie różne stylizacje tego samego miejsca wypoczynku

 



  

Dekorowanie wnętrz

Gabinet pana domu – wnętrze przytulne, ale nadal odpowiednie dla mężczyzny

 



  

Dekorowanie wnętrz

Przykłady stylizacji pokojów dziewczynek, które podkreślają dziewczęcość bez 
cukierkowej infantylności, odpowiednie dla małej dziewczynki jak i dla nastolatki.
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