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Oferta 
prac projektowych 

LAURADESIGN 

Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę wszystkich etapów inwestycji, 
opierając się na zdobytym doświadczeniu, pomożemy Inwestorom podejmować właściwe decyzje. 
Opiekujemy się Klientem od momentu zarysowania koncepcji projektowych, poprzez dobór 
materiałów wykończeniowych i kolorystyki, nadzór autorski, aż do momentu zakończenia 
realizacji. Opracowujemy szczegółowe projekty i fotorealistyczne wizualizacje oraz projekt 
wykonawczy czyli rysunki techniczne. 

Wykonany przez nas projekt zawiera: 
1. Koncepcję, oraz projekt ewentualnych zmian (kolejne zmiany za dodatkową opłatą). 
2. Wizualizacje 3D. 
3. Rozmieszczenie ścian działowych, oraz innych zmian budowlanych. 
4. Projekt zmian w C.O, dobór grzejników, ogrzewania podłogowego 
5. Projekt elektryki- dobór opraw (linki do stron, fotki), zestawienie materiałów, podanie ilości 

do zamówienia. 
6. Schemat sterowana roletami i świetlikami. 
7. Projekt rozmieszczenia urządzeń teleinformatycznych(internet, nagłośnienie, kino domowe, 

kamer) (kolejne urządzenia i czujniki za dodatkowa opłatą) 
8. Projekt kominka, dobór kominka 
9. Projekt rozmieszczenia urządzeń hydrauliczno-sanitarnych.  
10. Projekt rozmieszczenia klimatyzacji. 
11. Szczegółowy projekt schodów. 
12. Projekt sufitów podwieszanych. 
13. Projekt podłóg- zestawienie materiałów, podanie ilości do zamówienia. 
14. Projekt łazienki- zestawienie materiałów (glazury, sanitariaty, baterie), podanie ilości do 

zamówienia. 
15. Projekt mebli –zwymiarowane i  szczegółowo opisane. 
16. Dobór/Projekt ustawienia mebli i  innych elementów dekoracyjnych dostosowanych do 

charakteru wnętrza. 
17. Dobór kolorystyki w wyborem farb, oraz obliczeniem ilości do zakupienia. 
18. Adresy dostawców użytych materiałów wykończeniowych. 
19. Nadzór autorski w końcowej fazie realizacji (3 wizyty na budowie, jeśli klient wyrazi 

zapotrzebowanie, na terenie miasta siedziby biura, poza miastem umawiamy indywidualnie za 
dodatkowa opłatą) 

20. Jednorazową pomoc w zakupach elementów dekoracyjnych, ok 3-4 godz. 
21. Konsultacje projektowe- porady w zakresie projektowanego wnętrza, przez cały okres trwania 

procesu projektowego. 
22. Sztukaterie i frezy- za dodatkową opłatą  

 
Proces projektowy rozpoczyna się od pierwszego spotkania z Klientem (po uprzednim 

umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej), na którym wspólnie 
określamy ogólne wytyczne projektu, środki finansowe jakimi dysponuje inwestor na daną 
inwestycję, oraz ustalamy zakres prac projektowych i terminy ich realizacji. Spotkanie to, jest 
niezobowiązujące i bezpłatne, po nim ,lub w trakcie następuje wycena projektu. 

Następnie opracowujemy projekt koncepcyjny, przedstawiając Inwestorowi fotorealistyczne 
wizualizacje, rzuty, przekroje i widoki 3D, mając na celu wybranie docelowej koncepcji wnętrz. Na 
bazie tych rysunków wspólnie wybieramy ostateczną wersję projektu do realizacji. Następnie 
przechodzimy do wykonywania rysunków technicznych, wykonawczych dla poszczególnych branż. 
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ETAPY  PROJEKTOWANIA 
ETAP I: Podpisanie umowy zabranie materiałów  
ETAP II: 
KONCEPCJA 

1. Na bazie projektu architektonicznego, lub szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego 
( w przypadku istniejących budynków) na miejscu, z domiarem istniejących punktów 
elektrycznych i oświetleniowych, wodno – kanalizacyjnych, wentylacyjnych etc. 

2. Wizualizacja 3 D ok 3-4 ujęć każdego pomieszczenia. 
3. Rzut koncepcji z określeniem el. zabudowy , rozmieszczeniem mebli, etc.(bez wymiarów) 

ETAP III: 
PROJEKT BUDOWLANY 

4. Rzut budowlany zwymiarowany, z określeniem zmian w istniejącej zabudowie pomieszczeń 
5. Rzuty rozmieszczenia urządzeń hydrauliczno-sanitarnych z niezbędnymi przekrojami 

określającymi koncepcję, 
6. Rzut rozmieszczenia punktów oświetleniowych i elektrycznych, lub rzut zmian w istniejącym 

rozmieszczeniu, z określonym schematem rozprowadzenia obiegów i ilości linii. 
7. Schemat sterowana roletami i świetlikami 
8. Projekt rozmieszczenia urządzeń teleinformatycznych(Internet, nagłośnienie, kino domowe, 

kamer) (kolejne urządzenia i czujniki za dodatkowa opłatą) 
9. Projekt rozmieszczenia klimatyzacji  
10. Schemat C.O. dobór grzejników i ich mocy 
11. Szczegółowy projekt kominka, dobór kominka 
12. Szczegółowy projekt schodów 
13. Rzut sufitów podwieszanych, z określeniem wysokości, z niezbędnymi przekrojami 
14. Rzut rozmieszczenia i ułożenia podłóg i posadzek, z określeniem ilości poszczególnych podłóg 

(do zamówień), z  określeniem ilości cokołów (do zamówień) 
15. Rzuty i przekroje poszczególnych mebli (do zamówień) 
16. Niezbędne przekroje i rozwinięcia ścian, wyjaśniające koncepcję architektoniczną 

OPIS TECHNICZNY 
17. Dobór materiałów i elementów wykończeniowych wnętrz 
18. Dobór podłóg, posadzek, cokołów 
19. Dobór lamp, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego 
20. Dobór sprzętów łazienkowych, glazur, gresów, terakot, etc., z podaniem ilości do zamówień. 
21. Dobór kamienia, okładzin ściennych, itp. 
22. Dobór mebli tapicerowanych 
23. Dobór materiałów meblowych projektowanych pod zamówienie. 
24. Dobór kolorystyki w wyborem farb i ilości do zamówień 
25. Dobór materiałów dodatkowych typu fugi kolory 
26. Dobór stolarki okiennej i drzwiowej 
27. Podanie firm, sklepów, adresów, gdzie można kupić lub zamówić wybrane materiały 
 

Konsultacje z Klientami w punktach sprzedaży-wybór materiałów wykończeniowych i 
mebli oraz kolorów i dodatków. 

Oferujemy również upusty w zaprzyjaźnionych sklepach oraz u naszych wysoko 
wykwalifikowanych wykonawców. 

Nadzór autorski podczas realizacji projektu, aby prace były wykonane zgodnie z 
założeniami projektowymi. Oczywiście usługa ta jest opcjonalna w zależności do potrzeb 
inwestora i realizowanej inwestycji. 

 Podane ceny ofert i są cenami wyjściowymi, do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie, wybierając z klientem 
opcje najbardziej mu dogodną. Oferty nie obejmują inwentaryzacji 


