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Architektura i projektowanie wnêtrz to pasja, która towarzyszy mi od zawsze.
W pracy twórczej kieruje siê jest kreowaniem ponadczasowej przestrzeni. Oryginalnej i niepowtarzalnej. Wywarzonej
w swoje indywidualne rozwi¹zania i nie naruszaj¹ce walorów funkcjonalnych i u¿ytkowych wnêtrza. Podejmuj¹c siê
projektowania, staram siê zawsze poznaæ oczekiwania w³aœciciela lub przysz³ego u¿ytkownika. Nigdy nie narzucam
swojego gustu. Nie stosujê rozwi¹zañ, które uwa¿a siê za tzw. nowe trendy lub "krzyk mody", a które szybko przemijaj¹
i staj¹ siê mêcz¹ce.
Wielk¹ uwagê przywi¹zujê do oœwietlenia, które buduj¹ klimat i nastrój. Ze starannoœci¹ dobieram materia³y, faktury
i kolor zestawiaj¹c je tak, aby tworzy³y wnêtrze pe³ne harmonii i elegancji.
Jestem otwarty na ró¿ne propozycje. Projektujê wnêtrza prywatne i publiczne, nowo powstaj¹ce i remontowane, wybrane
przez Pañstwa poszczególne pomieszczenia oraz ca³e domy i mieszkania.
Decyduj¹c siê na wspó³pracê uzyskacie Pañstwo pomoc w wyborze i podejmowaniu trudnych decyzji odnoœnie
konkretnych rozwi¹zañ, analizê uk³ady funkcjonalno-przestrzennego, wyboru materia³u jak równie¿ nadzór nad jakoœci¹
wykonywanych prac.
Jeszcze przed realizacj¹ sprawdzicie i poznacie walory realizowanych rozwi¹zañ, zaoszczêdzicie cenny czas, nerwy i
pieni¹dze na przeróbki niew³aœciwie rozmieszczonych punktów oœwietleniowych, pod³¹czeñ urz¹dzeñ
i odbiorników itp. Unikniecie klasycznych, znanych stwierdzeñ fachowca: "bêdzie Pani zadowolona"...

JAK WYBRAÆ ZAKRES US£UG
Decyduj¹c siê na budowê domu, lokalu u¿ytkowego, biura, zakup mieszkania, czy te¿ remont stajemy przed dylematem
jak je urz¹dziæ. W jakim stylu je wykoñczyæ, jakich u¿yæ materia³ów, w jakie meble wyposa¿yæ, jaka kolorystyka by³a by
najodpowiedniejsza.
W czasie realizacji naszego zamierzenia pojawia siê bardzo wiele pytañ i w¹tpliwoœci, na które musimy znaleŸæ
odpowiedŸ. Czy uk³ad przestrzenny bêdzie odpowiada³ naszym potrzebom?
Czy w kuchni uda nam siê zmieœciæ wymarzon¹ wyspê?
Czy w ³azience bêdzie mo¿na zastosowaæ odp³yw liniowy w kabinie natryskowej?
Jak u³o¿yæ pod³ogê? czy lepsze by³yby p³ytki ceramiczne, kamieñ czy parkiet?
Czy schody drewniane polakierowaæ czy mo¿e lepszym rozwi¹zaniem by³oby je zaolejowaæ?
Jak rozmieœciæ przy³¹cza wodne, na jakiej wysokoœci umieœciæ gniazda i wy³¹czniki?
Ile punktów oœwietleniowych potrzebujemy i jak rozmieœciæ?
W zale¿noœci od zakresu zaplanowanych prac, predyspozycji i czasu jaki mo¿ecie Pañstwo poœwieciæ na poszukiwanie
odpowiedzi i w³aœciwych rozwi¹zañ warto rozwa¿yæ, czy nie skorzystaæ w us³ug architekta wnêtrz.
Od Pañstwa decyzji i oczekiwañ zale¿y z jakiego zakresu us³ug skorzystacie. Mo¿e to byæ koncepcja, aran¿acja lub
projekt wnêtrz ca³ego domu, mieszkania b¹dŸ tylko jednego wybranego pomieszczenia.

KONCEPCJA
Zdarza siê, ¿e trudno jest oceniæ mo¿liwoœci jakie drzemi¹ w przestrzeni domu, który planujecie Pañstwo wybudowaæ lub
mieszkania które zakupiliœcie. Powstanie opracowania koncepcyjnego pozwoli na przeanalizowanie i zaproponowanie
jak najlepszego uk³adu funkcjonalno-przestrzennego projektowanych pomieszczeñ. Pozwoli odpowiedzieæ na
podstawowe pytania i w¹tpliwoœci - jakie proporcje i kszta³t ma mieæ urz¹dzana przez nas przestrzeñ, czy lepszym
rozwi¹zaniem jest kuchnia otwarta czy zamkniêta?
Jeœli wiec planujecie Pañstwo samodzielnie dobieraæ materia³y wykoñczeniowe, kolorystykê, umeblowanie warto
skorzystaæ z wiedzy i doœwiadczenia architekta wnêtrz, by z jego pomoc¹ dokonaæ analizy i okreœlenia g³ównych za³o¿eñ
realizacyjnych.
Wspó³praca w tym zakresie polega na omawianiu zak³adanych wariantów do momentu pe³nej Pañstwa akceptacji. Mo¿e
to byæ nawet kilka mo¿liwych rozwi¹zañ. Finalnym efektem jest opracowanie (rzuty, przekroje, rozwiniêcia œcian)
pozwalaj¹ce na rozpoczêcia prac budowlanych. Rysunki pogl¹dowe zawieraj¹ informacje odnoœnie uk³adu œcianek
dzia³owych, kierunki otwierania drzwi, rozmieszczenia i gabaryty umeblowania.

PORADA
W sytuacji kiedy nie planujecie Pañstwo wiêkszego remontu czy przebudowy mo¿ecie skorzystaæ z porady
w jaki sposób i za pomoc¹ jakich œrodków zasadniczo zmieniæ wygl¹d i charakter mieszkania.
Mo¿e to dotyczyæ zmiany kolorystyki, pomoc w doborze mebli z zakupu czy te¿ oœwietlenia.
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ARAN¯ACJA WNÊTRZ
Aran¿acja wnêtrz bardzo czêsto b³êdnie jest rozumiana jako projektowanie wnêtrz. Zakres opracowania do jakiego
odnosz¹ siê obydwie formy ró¿ni siê jednak zasadniczo.
Aran¿acja jest opracowaniem projektowym generalnie polegaj¹cym na rozplanowaniu, urz¹dzeniu i prawid³owej
realizacji wnêtrz z gotowych elementów (pochodz¹cych z regu³y z zakupów) w przestrzeni, która nie wymaga przeróbek
instalacyjno - budowlanych.
US£UGA OBEJMUJE:

- inwentaryzacjê istniej¹cych b¹dŸ realizowanych pomieszczeñ,
- analiza i opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wnêtrz (2-3 warianty),
- rzuty budowlane z rozmieszczeniem umeblowania,
- rzuty pod³óg, sufitów oraz charakterystyczne rozwiniêcia œcian,
- aran¿acja kuchni z wykorzystaniem gotowej zabudowy (z zakupu),
- aran¿acja ³azienek i sanitariatów,
- propozycja i zestawienie materia³ów wykoñczeniowych (p³ytki, parkiety etc.),
- wskazanie miejsc zakupu proponowanych materia³ów wykoñczeniowych,
- kolorystykê wnêtrz,
- pomoc w doborze gotowych mebli, grafik, obrazów, rzeŸb itp.
- ew. nadzór nad prawid³ow¹ realizacj¹.
Opracowanie przekazywane jest w skali 1:100, 1:50 lub 1:20 w formie drukowanej oraz elektronicznej.

PROJEKT WNÊTRZ
Projekt ca³oœciowy poprzedzaj¹: ustalenia zmierzaj¹ce do okreœlenia preferencji i oczekiwañ inwestora, dok³adn¹ inwentaryzacjê
istniej¹cych pomieszczeñ, analizê projektowanych wnêtrz oraz propozycje koncepcyjne rozwi¹zañ funkcjonalno- przestrzennych do
zaakceptowania przez inwestora.
US£UGA OBEJMUJE:

- projekt funkcjonalno-przestrzenny projektowanej przestrzeni z ew. przebudow¹ œcian,
- rzuty pod³óg i posadzek z doborem materia³ów (drewno, kamieñ, p³ytki, wyk³adziny),
- rozwiniêcia œcian wraz z doborem wszystkich materia³ów wykoñczeniowych, ok³adzin œciennych i tkanin,
- projekt sufitów wraz z wykoñczeniem i rozmieszczeniem opraw oœwietleniowych,
- rzuty wszystkich pomieszczeñ z propozycjê umeblowania,
- rozmieszczenie oœwietlenia ( Ÿróde³ œwiat³a, wy³¹czników, gniazd, TV, centralnego odkurzacza, okreœlenie obwodów
oœwietleniowych),
- rozmieszczenie przy³¹czy wodno-kanalizacyjnych (dok³adne rzêdne),
- okreœlenie miejsc ogrzewania pod³ogowego oraz lokalizacji grzejników,
- projekt szczegó³owy ³azienek i sanitariatów wraz z doborem materia³ów, ceramiki i armatury,
- projekt szczegó³owy kuchni wraz z okreœleniem punktów zasilania, doborem wyposa¿enia AGD
(rysunki realizacyjne dla wykonawcy),
- projekt szczegó³owy elementów architektonicznych - kominek, schody, balustrady itp,
- detale wszelkich projektowanych elementów i rozwi¹zañ niestandardowych, kamiennych, drewnianych etc.,
- projekt realizacyjny wszystkich unikatowych mebli, szaf do zabudowy, biblioteki, garderoby,
- dobór wszelkich materia³ów wykoñczeniowych zapewniaj¹cych w³aœciw¹ realizacjê projektu,
- wskazanie miejsc zakupu lub wspólne wizyty w punktach sprzeda¿y,
- pomoc w doborze gotowych mebli, (tak¿e antyków), grafik, obrazów, rzeŸb itp.
- konsultacje i nadzór autorski na ka¿dym etapie realizacji.

Dokumentacja graficzna obejmuje ca³oœæ opracowania wraz ze szczegó³ami i detalami.
Przekazywana jest w skali 1:50, 1:20, 1:10, 1:1 w formie drukowanej i elektronicznej.

NA ¯YCZENIE:
- wizualizacje projektowanych wnêtrz (3D), elewacji itp,
- projekty indywidualnych, jednostkowych mebli dostosowanych do charakteru i klimatu wnêtrza,
- projekt elewacji wraz z kolorystyk¹
- projekt ogrodzenia; bramê wjazdow¹, furtki, miejsce na pojemniki na odpady,
- projekt otoczenia domu ma³ej architektury i ogrodu,
- konsultacje i doradztwo przy zakupie domu/mieszkania,
- analizê i pomoc przy wyborze typowego projektu architektonicznego.

Warto pamiêtaæ:
Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia projektu wnêtrz poszczególnych pomieszczeñ.
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