Poznajmy się bliżej!
Pracownia ART OF HOME działa na rynku od 2007 roku.
Podstawą pracowni są właścicielki - Agnieszka Żyła i Karolina Lenart. Pracujemy i projektujemy razem od wielu lat i
doskonale się uzupełniamy :) Staramy się tworzyć z Inwestorami przyjazną atmosferę współpracy, zachowując
jednocześnie wysoki poziom profesjonalizmu - podobno z sukcesami ;)
Zajmujemy się projektowaniem wnętrz zarówno prywatnych, jak i komercyjnych (restauracje, sklepy, biura). Wykonujemy
projekty w różnym zakresie, od samych zmian lokatorskich, przez wizualizacje po pełne projekty z nadzorem autorskim.
Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, inspiruje nas Inwestor, dlatego w naszym portfolio znajdują się
projekty o bardzo różnorodnej stylistyce.
Wyróżnia nas doświadczenie, innowacyjność oraz empatia.
ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY Z NAMI :)

inż. arch. wnętrz Agnieszka Żyła

inż. arch. wnętrz Karolina Lenart

Na początek :)

Zapraszamy na 30 minutową
bezpłatną konsultację on-line.
Umożliwi nam poznanie się :)
Z chęcią też odpowiemy na wstępne nurtujące Państwa
pytania dotyczące planowanej przestrzeni.
Spotkanie odbywa się po wcześniejszym umówieniu się na
konkretną datę. Wyślij do nas wiadomość o treści
“KONSULTACJA” a my zajmiemy się resztą :)

Inwentaryzacja lokalu (pomiar)

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

KONCEPCYJNY

PREMIUM

STANDARD

4 wersje

3 wersje

3 wersje

2 wersje

na żywo lub on-line

on-line

na wymiarach od inwestora

Rzut funkcjonalny wnętrza

3 wersje

Szkice 3D

2 wersje

Realistyczne wizualizacje 3D z materiałami
wykończeniowymi i oświetleniem
Lista i ilości produktów istotnych dla koncepcji
wnętrza tj. płytki, okładziny ścienne i podłogowe,
ceramika, armatura, drzwi, lampy, meble wolnostojące
Bardzo szczegółowy kosztorys *
Wyceny: meble na wymiar, robocizna, drzwi, podłogi
u sprawdzonych ekip, stolarzy oraz innych
wykonawców
Rysunki techniczne dla ekipy remontowej **
Szczegółowe rysunki mebli na potrzeby wyceny
stolarskiej
Konsultacje projektu

2 spotkania on-line

* kosztorys zawiera wszystkie niezbędne do zamówienia informacje – podłogi, drzwi, płytek etc. modele, typy, producentów, kolor, ilości netto i z zapasem, wyceny elementów na wymiar,
** projekt funkcjonalny z rozmieszczeniem mebli i sprzętów, układ ścian (z nowymi ścianami i wyburzeniami), rzut dyspozycji wodno-kanalizacyjnych, C.O., elektryki, projekt suﬁtów
podwieszanych, projekt układu posadzek, rysunek budowlany (zaznaczenie wszystkich prac budowlanych, w tym okładziny ścienne, malowanie ścian etc), rozrys/rozwinięcia ścian kluczowych
dla projektu (np. rozplanowanie okładzin, kaﬂi, tapet, zabudowy g/k, etc.),

USŁUGI DODATKOWE:
ZMIANY LOKATORSKIE
-

analiza funkcjonalna mieszkania w formie rzutu 2D (3 wersje)
nowy układ ścian - rzut 2D
wytyczne do projektu zmian elektrycznych, hydraulicznych i C.O.

W tej formie można przekazać zmiany deweloperowi do jego pierwotnego projektu, zmiany lokatorskie mogą też być
przydatne dla Inwestorów którzy potrzebują jedynie ergonomicznie zaplanować przestrzeń nieruchomości i nie
potrzebują pomocy w aspekcie wizualnym/dekoracyjnym.

ZAKUPY Z PROJEKTANTEM
Dla Inwestorów zainteresowanych obejrzeniem/wyborem materiałów na żywo z projektantem proponujemy wspólną
wizytę w sklepach branżowych.

DODATKOWE WIZUALIZACJE
Jeśli ilość wizualizacji w wybranym przez Państwa pakiecie okaże się niewystarczająca i będą Państwo zainteresowani
kolejną wersją pomieszczenia, proponujemy dodatkowe wizualizacje.

Zapraszamy do współpracy!

