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STUDIO PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

OFERTA PROJEKTOWA



Bardzo dziękuję za okazanie zainteresowania ofertą mojej pracowni
projektowej!

 
„Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: 

trwałości, użyteczności i piękna” 
                    [Witruwiusz]

 

Zasady te są fundamentem działania STUDIA CZTERY ŚCIANY. W swojej
pracy wykorzystuję wiedzę oraz doświadczenie, aby stworzyć przestrzeń
w której funkcjonalność łączy się ze stylem. Bardzo cenię sobie
indywidualne podejście do każdego klienta. Dzięki temu projekty są
kreatywne, oryginalne i dostosowane do indywidualnych preferencji.
Zapewnienie rzetelnej i profesjonalnej obsługi jest dla mnie bardzo ważne.
Dlatego też do każdego projektu podchodzę z zaangażowaniem i
dbałością o każdy szczegół.. po to  aby stworzyć wymarzoną przestrzeń
skrojoną na miarę Twoich potrzeb. 

Stwórzmy razem Twoje wyjątkowe wnętrze!

Cześć!

Serdecznie zapraszam do współpracy,
 
 Ewelina Krawczak-Kępka 



cztery ściany

WYBIERZ PAKIET
 DLA SIEBIE



rzut w skali 
układ ścian działowych (ściany nowe, wyburzenia, przesunięcia)
rozmieszczenie punktów hydraulicznych
rozmieszczenie punktów elektrycznych i oświetlenia

planujesz bądź zakupiłeś(aś) już nieruchomość i masz możliwość dokonania
zmian w układzie nowo powstającego mieszkania czy domu,  
 

pragniesz dostosować istniejący układ do potrzeb indywidualnych,
pozostawiając sobie jednocześnie możliwość samodzielnej aranżacji wnętrza.
 

dwie koncepcje układów funkcjonalnych w formie rzutu 2D,
zawierających wszystkie elementy wyposażenia z uwzględnieniem
zasad ergonomii. Możesz wybrać jeden wariant lub połączyć oba, na
podstawie uwag stworzę finalny układ funkcjonalny, który będzie
podstawą do dalszych prac.
 

rysunki branżowe, m.in.
 

PAKIET DEWELOPERSKI

Jest idealny dla Ciebie kiedy:Jest idealny dla Ciebie kiedy:

W ramach pakietu deweloperskiego otrzymasz ode mnie:W ramach pakietu deweloperskiego otrzymasz ode mnie:

Wybrana koncepcja uzupełniana jest o:Wybrana koncepcja uzupełniana jest o:

od 50 zł/Mod 50 zł/M
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PAKIET FUNKCJONALNY

planujesz bądź zakupiłeś(aś) już nieruchomość i masz możliwość dokonania
zmian w układzie nowo powstającego mieszkania czy domu,  
 
pragniesz dostosować istniejący układ do potrzeb indywidualnych, 

chcesz zobrazować swoje wnętrze w formie wizualizacji fotorealistycznych
3D, pozostawiając sobie jednocześnie możliwość samodzielnej realizacji
projektu (bez rysunków branżowych dla wykonawców)

 
dwie koncepcje układów funkcjonalnych w formie rzutu 2D, zawierających
wszystkie elementy wyposażenia z uwzględnieniem zasad ergonomii. Możesz
wybrać jeden wariant lub połączyć oba, na podstawie uwag stworzę finalny
układ funkcjonalny, który będzie podstawą do dalszych prac
 
wstępne koncepcyjne widoki 3D, które zobrazują główne rozwiązania
projektowe, kolorystykę, materiały czy meble 
 
wizualizacje fotorealistyczne 3D, aby pokazać Ci jak będzie wyglądało Twoje
przyszłe wnętrze.

dobór elementów wyposażenia
 
spis produktów wyposażenia wnętrza

Jest idealny dla Ciebie kiedy:Jest idealny dla Ciebie kiedy:

W ramach pakietu funkcjonalnego otrzymasz ode mnie:W ramach pakietu funkcjonalnego otrzymasz ode mnie:

od 80 zł/Mod 80 zł/M
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PAKIET KOMPLEKSOWY

rzut w skali
układ ścian działowych (ściany nowe, wyburzenia, przesunięcia)
rozmieszczenie punktów hydraulicznych
rozmieszczenie punktów elektrycznych i oświetlenia
układ sufitów podwieszanych (jeśli wystąpią)
układ podłóg
kłady ścian
zestawienie kolorystyki ścian oraz materiałów ściennych
układ płytek ściennych i posadzkowych
projektowana stolarka meblowa oraz elementy szklane i stalowe na zamówienie
szczegółowe opisy rysunków dla wykonawców
dobór elementów wyposażenia
spis produktów wyposażenia wnętrza i materiałów wykończeniowych użytych
w projekcie wraz z ceną i ilościami

planujesz bądź zakupiłeś(aś) już nieruchomość i masz możliwość dokonania
zmian w układzie nowo powstającego mieszkania czy domu,  
 
pragniesz dostosować istniejący układ do potrzeb indywidualnych, 

chcesz zobrazować swoje wnętrze w formie wizualizacji fotorealistycznych
3D
 
nie chcesz martwić się pytaniami wykonawców - rysunki branżowe zrobią to
za Ciebie
 
 

dwie koncepcje układów funkcjonalnych w formie rzutu 2D, zawierających
wszystkie elementy wyposażenia z uwzględnieniem zasad ergonomii. Możesz
wybrać jeden wariant lub połączyć oba, na podstawie uwag stworzę finalny
układ funkcjonalny, który będzie podstawą do dalszych prac
 
wstępne koncepcyjne widoki 3D, które zobrazują główne rozwiązania
projektowe, kolorystykę, materiały czy meble 
 
wizualizacje fotorealistyczne 3D, aby pokazać Ci jak będzie wyglądało Twoje
przyszłe wnętrze.
 
rysunki branżowe:

Jest idealny dla Ciebie kiedy:Jest idealny dla Ciebie kiedy:

W ramach pakietu kompleksowego otrzymasz ode mnie:W ramach pakietu kompleksowego otrzymasz ode mnie:

od 120 zł/Mod 120 zł/M
22
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JAK WYGLĄDA 
PROCES PROJEKTOWY



0101

0202ROZPOZNANIE POTRZEB

Na początku współpracy poznaję Twoje potrzeby, gusta oraz
preferencje dotyczące aranżacji wnętrz. 

0303INWENTARYZACJA

Przed rozpoczęciem prac projektowych wykonuję  pomiary wnętrza
oraz dokumentację fotograficzną. W przypadku projektów zdalnych,
pracuję na przekazanej dokumentacji lub opieram się wymiarach
wykonanych przez Ciebie. Na podstawie zebranych informacji
wykonuję rzuty niezbędne do stworzenia układów funkcjonalnych.

POZNAJMY SIĘ

Napisz wiadomość i określ jakim pakietem projektu jesteś
zainteresowany. Na podstawie wypełnionej przez Ciebie ankiety,
przygotowuję wycenę projektu. Jeśli Ci odpowiada – podpisujemy
umowę i działamy!



0404UKŁAD FUNKCJONALNY
 
Na podstawie określonych przez Ciebie potrzeb i wymagań
dotyczących projektowanej przestrzeni, tworzę dwie propozycje
układów funkcjonalnych w formie rzutu 2D, zawierających wszystkie
elementy wyposażenia z uwzględnieniem zasad ergonomii. Możesz
wybrać jeden wariant lub połączyć oba, na podstawie uwag stworzę
finalny układ funkcjonalny, który będzie podstawą do dalszych prac.
 

0505WIZUALIZACJE
 

Na tym etapie dzieje się magia:) Po akceptacji układu
funkcjonalnego, na podstawie Twoich upodobań odnośnie stylistyki,
powstaje model Twojego wnętrza. Przygotowuję wstępne,
koncepcyjne widoki 3D, które zobrazują główne rozwiązania
projektowe, kolorystykę, materiały czy meble. Jeśli Ci się podoba –
ŚWIETNIE! Przechodzę do tworzenia wizualizacji fotorealistycznych,
aby pokazać Ci jak będzie wyglądało Twoje przyszłe wnętrze. Jeśli
jednak po przekazaniu widoków zajdzie potrzeba zmian - nie ma
problemu! Wspólnie ustalimy zakres zmian a dopiero potem
przystąpię do finalnych wizualizacji. Ich akceptacja stanowi
fundament opracowania szczegółowych rysunków wykonawczych
niezbędnych w pracy ekipy wykończeniowej.. 



0707ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA
 

Opracowuję zestawienie materiałów wykończeniowych oraz
wyposażenia wnętrz czyli wszystkich użytych w projekcie
materiałów, mebli czy dodatków wraz z podaniem nazwy, ceny,
ilości oraz miejsca możliwego zakupu.  W przypadku dokumentacji
technicznej przeliczam również materiały wykończeniowe (podłogi,
płytki ścienne czy podłogowe, tapety, powierzchnia malowania ścian
i sufitów).

0808PRZEKAZANIE PROJEKTU

Na tym etapie przekazuję Ci gotowy projekt w formie drukowanej
książki projektowej w dwóch egzemplarzach (jeśli projekt jest zdalny
– nie martw się – wyślę Ci pocztą) oraz plików PDF w formie
elektronicznej. Masz już wszystko i możesz przystąpić do realizacji
swoich marzeń..

0606DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

Po zatwierdzeniu koncepcji i wizualizacji 3D, wykonuję szczegółową
dokumentację wykonawczą, która zawiera niezbędne rysunki do
zrealizowania projektu, m.in. rzut w skali, układ ścian działowych
(ściany nowe, wyburzenia, przesunięcia), rozmieszczenie punktów
hydraulicznych, rozmieszczenie punktów elektrycznych oraz
oświetlenia, układ sufitów podwieszanych (jeśli wystąpią), układ
podłóg, kłady ścian, zestawienie kolorystyki ścian oraz materiałów
ściennych, układ płytek ściennych i posadzkowych, projektowana
stolarka meblowa oraz elementy szklane i stalowe na zamówienie
oraz  szczegółowe opisy rysunków dla wykonawców.
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ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

cztery     ściany     

www.studioczterysciany.pl     

biuro@studioczterysciany.pl     

studioczterysciany     

studioczterysciany     

504 937 939     

KLIKNIJ PONIŻEJ I ZAJRZYJ NA MOJĄ
STRONĘ LUB MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE    

https://studioczterysciany.pl/
http://studioczterysciany.pl/
https://www.facebook.com/studioczterysciany
https://www.instagram.com/studioczterysciany/
https://www.facebook.com/studioczterysciany
https://www.facebook.com/studioczterysciany
https://www.instagram.com/studioczterysciany/
https://www.instagram.com/studioczterysciany/

