Regulamin
Zawartość projektu w kategorii


A - Projekt koncepcyjny - cena za m2 - 45,00



B - Projekt techniczno-wykonawczy - cena za m2 - 65,00 bez nadzoru dokumentacja
techniczna



C - Projekt kompleksowy - cena za m2 - 90,00 z nadzorem

Powyższe ceny możliwe są do negocjacji w zależności od wielkości powierzchni i stopnia
trudności.

Podstawą realizacji projektu jest, rzut wnętrza i rozmowa o indywidualnych potrzebach
funkcjonalnych i estetycznych.
Etapy współpracy
1. Wstępna konsultacja, na której ustalamy zasięg i zakres pracy projektowej.
Ustalamy indywidualne potrzeby estetyczne, praktyczne i budżetowe.
2. Pomiar na obiekcie z dokumentacją fotograficzną.
Identyfikacja szczegółowa wymiarów projektowanego wnętrza, z identyfikacją
usytuowania istniejących pionów kanalizacyjnych,
kominowych itp.
3. Realizacja projektu.
Czas generowania projektu uzależniony jest od ilości realizowanych zleceń.
4. Analiza projektu.
Projekt do analizy przekazany jest drogą elektroniczną i weryfikowane do momentu
akceptacji
5. Akceptacja.
Pozwala na zamknięcie procesu tworzenia i przejście do etapu przygotowania
szczegółowego projektu wykonawczego w postaci rysunków technicznych.
6. Realizacja dokumentacji technicznej.
Projekt układu ścian działowych.
Projekt punktów elektrycznych z podziałem na strefy.
Projekt punktów hydraulicznych..
Projekt sufitów podwieszanych.
Projekt układu płytek ceramicznych, elementów dekoracyjnych.
Zwymiarowanie techniczne zabudowy karton - gips.
7. Nadzór autorski w trakcie realizacji.
8. Dokumenty potrzebne do realizacji usługi projektowej.

Czas realizacji projektu to zasadniczo 14 dni roboczych- termin ten modyfikowany jest w
zależności od ilości realizowanych zleceń i potrzeby klienta.

Zawartość projektu w kategorii

A - Projekt koncepcyjny - dotyczy :
- aranżacja układu funkcjonalnego
- koncepcje zagospodarowania wnętrz - układ ścian działowych, zabudowy
np. kartonowo gipsowej mebli - głównych elementów wyposażenia
- wizualizacje i animacje 3d zawierająca trójwymiarowy obraz z
projektowanego wnętrza.
- sugestia ceramiki ściennej, podłogowej, stolarki wewnętrznej i działowej,
oświetlenie, ustalenie rodzaju wykorzystanych elementów wyposażenia
takich jak: ceramika, armatury, grzejników.

B - Projekt techniczno-wykonawczy - dotyczy :
- aranżacja układu funkcjonalnego
- koncepcje zagospodarowania wnętrz - układ ścian działowych, zabudowy
np. kartonowo gipsowej mebli - głównych elementów wyposażenia
- wizualizacje i animacje 3d zawierająca trójwymiarowy obraz z
projektowanego wnętrza.
- sugestia ceramiki ściennej, podłogowej, stolarki wewnętrznej i działowej,
oświetlenie, ustalenie rodzaju wykorzystanych elementów wyposażenia
takich jak: ceramika, armatury, grzejników.

-Wizyty z inwestorem w sklepach w celu prezentacji wybranych materiałów
wyposażenia i wykończenia wnętrza lub przekazanie oferty produktowej w
postaci linków do sugerowanych produktów.
- sugestia produktów w postaci konkretnych próbek, materiałów
niestandardowych, w odniesieniu do indywidualnej potrzeby-np.-len, beton,
rdza, trawertyn.
- projekt układu ścian działowych
- projekt punktów elektrycznych z podziałem na strefy
- projekt punktów hydraulicznych
- rzut sufitów podwieszanych
- dokładne udokumentowanie - układu płytek łazienkowych, salonowych
kuchennych, w rozłożeniu na płaszczyzny 2d
- zwymiarowanie techniczne zabudowy kuchennej , łazienkowej, i.t.p.
- projekt mebli pod indywidualne potrzeby.
- zestawienie ilościowe użytych materiałów zastosowanych w projekcie.

C Projekt kompleksowy
- aranżacja układu funkcjonalnego
- koncepcje zagospodarowania wnętrz - układ ścian działowych, zabudowy
np. kartonowo gipsowej mebli - głównych elementów wyposażenia
- wizualizacje i animacje 3d zawierająca trójwymiarowy obraz z
projektowanego wnętrza.
- sugestia ceramiki ściennej, podłogowej, stolarki wewnętrznej i działowej,
oświetlenie, ustalenie rodzaju wykorzystanych elementów wyposażenia
takich jak: ceramika, armatury, grzejników.

-Wizyty z inwestorem w sklepach w celu prezentacji wybranych materiałów
wyposażenia i wykończenia wnętrza lub przekazanie oferty produktowej w
postaci linków do sugerowanych produktów.
- sugestia produktów w postaci konkretnych próbek, materiałów
niestandardowych, w odniesieniu do indywidualnej potrzeby-np.-len, beton,
rdza, trawertyn.
- projekt układu ścian działowych
- projekt punktów elektrycznych z podziałem na strefy
- projekt punktów hydraulicznych
- rzut sufitów podwieszanych
- dokładne udokumentowanie - układu płytek łazienkowych, salonowych
kuchennych, w rozłożeniu na płaszczyzny 2d
- zwymiarowanie techniczne zabudowy kuchennej , łazienkowej, it.p.
- projekt mebli pod indywidualne potrzeby.
- zestawienie ilościowe użytych materiałów zastosowanych w projekcie

Nadzór wykonawczy
- sprawowanie nadzoru polega na wizytach projektanta na miejscu
prowadzania inwestycji.
Celem wizyt jest sprawdzanie zgodności realizacji prac z założeniami
projektowymi.
Pomagamy dobrać materiały, nadzorujemy prace wykonawcze.
Głównym zadaniem powyższej usługi, jest weryfikacja zgodności założeń
projektowych,
z realizacją wykonawczą.
Możliwa jest wtedy bezpośrednia konfrontacja materiałów na realizowanym
projekcie.
Nadzór obejmuje w zależności od wcześniejszych ustaleń, obecność osoby
projektującej na budowie, co pozwala na bezproblemowy przebieg działań
wykonawczych.
Bieżąca kontrola prac wykonawczych w fazie realizowanej budowy, pozwala
na konsekwencję założeń projektowych w realizacji.
Zakres wsparcia na etapie realizowanym zależny jest od lokalizacji
inwestycji.

Rozpoczęcie realizacji projektu odbywa się po wpłacie
Transza - 50% wartość w formie pierwszej zaliczki na konto bankowe firmy AP Aranżacja
Przestrzeni. Numer Konta: 14 1140 2004 0000 3302 7544 4559
Transza - 50% wartości po realizacji projektu.

