
Atliekamos paslaugos / darbai Preliminari trukmė

Atliekama klientų pageidavimų bei objekto analizė:
   susitikimas su klientu mūsų studijoje, kurio metu detaliai išnagrinėjamos ir suderinamos esminės būsimo
   projekto detalės atsižvelgiant į kliento pageidavimus bei objekto sąvybes;
   nuvykimas į objektą profesionaliam patalpų matavimui bei esamos padėties įvertinimui,užfiksavimui

Sudaromas siūlomas patalpų išplanavimas su funkciniu zonavimu bei baldų išdėstymu. 2 savaitės
Būsimo interjero vizija pateikiama 3D formatu. 3 - 4 savaitės

Paruošiamas techninių brėžinių paketas, kurį sudaro:
   vidinių pertvarų planai su naujai formuojamomis/senomis naikinamomis sienomis;
   GK konstrukcijų planai (sienos, lubos);
   santechnikos prietaisų pririšimo planai;
   apšvietimo planai su lubinių, sieninių šviestuvų, jungiklių pririšimais, jų jungimo schemomis;
   elektros instaliacijos brėžinys, kuriame nurodomi visi vedžiojami elektros taškai – rozetės,elektros,
   apsaugos signalizacijos, televizijos bei interneto išvadai ir jų pririšimai;
   integruojamų baldų brėžiniai;
   vėdinimo difuzorių planai;
   laisvai pastatomų baldų, kitų interjero projektui reikalingų detalių brėžiniai- detalizacijos.

Apdailos medžiagų parinktys-detalizacijos:
   visų interjero projektui reikalingų apdailos medžiagų parinkimai su parinkčių specifikacijomis;
   grindų dangų planai, kuriuose nurodoma dangos rūšis, dėjimo kryptis, plotas;
   sienų dangų planai, kuriuose nurodoma dangos rūšis, naudojamų dekoro elementų klijavimo schemos;

   plytelių klojimo schemos, kuriose nurodoma plytelių klojimo kryptis, išdėstymas, išmatavimai, kiekiai;
   pagrindinių interjerui reikalingų dekoro elementų parinkčių specifikacija.
   visų interjerui reikalingų dekoro elementų parinktys.

Autorinė interjero projekto eigos priežiūra, kurią sudaro:
   nuosekli viso proceso, remonto darbų priežiūra- ar viskas vyksta pagal pateiktą interjero dizaino projektą
   nuoseklus bendravimas, susitikimai su klientais;
   parinkčių su klientais derinimas, aptarimai;
   patikimų, patikrintų meistrų rekomendavimas;
   bendravimas su meistrais, kurie atlieka remonto darbus;
   bendravimas, tarpininkavimas su baldų, kitų interjero projektui reikalingų gaminių pardavėjais,gamintojais;
   interjero dekoro elementų sudėliojimas į tinkamas vietas;
   išbaigto interjero profesionali fotosesija ir nuotraukų albumas.

Paslaugos kaina EUR už m2- (priklausomai nuo objekto apimties bei poreikių). 
Pagalbinių patalpų plotas (katilinė, garažas) į kainą neįskaičiuojamas. nuo 50 iki 100
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                                      Interjero dizaino paslaugų sudėtis 

3 - 4 savaitės

1-3 mėnesiai

Viso projekto metu

1-a savaitė


