ATELIER 2M – obytný interiér
ÚVOD:
Atelier 2M je nezávislé studio.
Nejsme omezování sortimentem nábytku, který máme k dispozici,
jako tomu je u prodejc nabízejících služby architekta.
Zákazník od nás získává projekt interiéru a nábytku bez kompromis ,
v materiálovém, barevném a rozm rovém provedení p esn podle
vlastních pot eb a p edstav (projekt 04).
Zákazník má následn p i realizaci absolutní volnost výb ru
dodavatele podle požadavk na kvalitu a cenu.

03/ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Po odsouhlasení vizualizací vypracujeme základní projektovou
dokumentaci k veškerému nábytku. Na základ této dokumentace je klient
schopný zadat vypracování cenové nabídky u libovolného dodavatele.
V p ípad návrhu koupelny, nebo WC jsou sou ástí projektové
dokumentace výkresy pokládky dlažby a obklad (projekt 03). V p ípad
stavebních úprav, jsou tyto zm ny taktéž projektov zpracovány.
04/ REALIZACE

PROJEKT KROK ZA KROKEM:

Na základ požadavk klienta jsme schopni provést výb rové ízení na
dodávku celého díla, p ípadn zabezpe it architektonický dozor p i
provád ní realizace dodavatelem. Tyto služby jsou po domluv s klientem
volitelnou sou ástí projektu.

01/ VSTUPNÍ KONZULTACE

HONORÁ :

V první fázi prob hne konzultace s klientem, p edání podklad , p ípadn
prohlídka, zam ení a nafocení rekonstruovaného interiéru. Na základ
funk ních a provozních požadavk se vypracují alternativy nového
dispozi ního ešení obytného interiéru (projekt 01).

Cena za projekt se odvíjí od náro nosti projektu. Pro p edstavu uvádíme
orienta ní ceny projekt dle rozsahu:

02/ VIZUALIZACE
Po odsouhlasení dispozi ního ešení klientem, vyhotovíme fotorealistické
vizualizace interiéru. Návrh obsahuje všechny klí ové pohledy tak, aby
klient získal ucelenou p edstavu o materiálovém a barevném ešení
interiéru, použitém nábytku, za izovacích p edm tech, osv tlení a dalších
interiérových dopl cích. Vizualizace lze se vyhotovit v r zných variantách
dle p ání klienta (projekt 02).

1/ obytný interiér 4+kk v etn koupelny a WC - cca 20 - 25.000,- K
2/ obytný interiér 4+kk bez koupelny a WC - cca 15 - 20.000,- K
3/ obytný interiér 2+kk v etn koupelny a WC - cca 15 - 20.000,- K
4/ obytný interiér 2+kk bez koupelny a WC - cca 10 - 15.000,- K
5/ obývací pokoj s kuchy ským koutem – cca 5 - 10.000,- K
Projek ní služby jsou osvobozeny od platby DPH, tudíž jsou tyto ceny
kone né.

