OPIS PROCESU PROJEKTOWEGO
ZAKRES

OPIS

Podział funkcjonalny

Podzielenie powierzchni na strefy przy uwzględnieniu istniej ących instalacji, potrzeb
i przyzwyczajeń mieszkańców, korzyści estetycznych

Aranżacja wnętrz na planie 2D

Rozmieszczenie mebli i innych użytych w projekcie elementów wyposażenia wnętrz
na rzucie z góry – rysunki 2D, ewentualnie prosty model 3D.

Uproszczony model 3D

Trójwymiarowy, uproszczony model przedstawiający ściany z otworami drzwiowymi
i okiennymi oraz sugerowaną zabudową meblową. Bez uwzględnienia rodzaju mebli,
materiałów, kolorystyki.

Inwentaryzacja
architektoniczna

Sporządzenie rysunków istniejących pomieszczeń w wersji elektronicznej 2D i 3D,
na postawie przekazanych informacji. Zawiera również istniejące instalacje.

Kosztorysowanie
na bieżąco

Lista elementów niezbędnych do zrealizo wania projektu z przybliżonymi cenami
rynkowymi. W zakresie usługi jest konsultacja podczas zakupów, dbałość
o utrzymanie odpowiedniego poziomu wydatków, pomoc w negocjacjach cenowych.
To narzędzie ma na celu wytypowanie możliwie najlepszego standardu rozwiązań
przy ograniczonym budżecie.

Specyﬁkacja - zestawienie
wszystkich elementów
użytych w projekcie

Lista produktów która określa najważniejsze parametry elementów potrzebnych
do zrealizo wania projektu: prod ucent, model, kolor, rozmiar, link do strony
internetowej sklepu, ilość, cena. Narzędzie to znacznie ułatwia zakup
wyposażenia zgodnie z ustaleniami.

Model 3D

Trójwymiarowy model, który obrazuje nie tylko rozmieszczenie ścian i mebli,
ale także uwzględnia kolorystykę i rodzaj elementów wykończeniowych. Zmiany
na modelu są wprowadzane w różnych wersjach, dla ułatwienia wyboru.

Obrazki z modelu 3D

Zdjęcia z modelu 3D w formie obrazów jpg. Zawarte w dokumentacji znacznie
ułatwiają pracę wykonawcom.

Widoki ścian

Rysunki określają lokalizację wyposażenia na danej ścianie. Zawierają informację
o wymiarach obiektu i jego odległości od punktów charakterystycznych. Określają
producenta i kolor farb wybranych na ściany oraz obszary, które mają być
malowane poszczególnymi kolorami.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROJEKT STANDARDOWY

USŁUGA

Rzut elektryki
i oświetlenia

USŁUGI DODATKOWE

Schemat inst. gazowej

Zawiera zakres przeróbek istniejącej instalacji. Określa punkty wyjścia kabli
dla poszczególnych urządzeń oraz lokalizację samyc h urządzeń np. wysokość
kabla zasilającego kinkiet i wysokość mocowania kinkietu na ścianie. W zakresie
usługi zawarty jest dobór konkretnego osprzętu (gniazdka, łączniki).
Zakres przeróbek istniejącej instalacji (podajemy lokalizację przyłączeń).

Schemat inst. wod.-kan.

Zakres przeróbek istniejącej instalacji (podajemy lokalizację przyłączeń).

Rzut podłóg

Rysunek podłogi z podziałem na różne wykończenia, oznaczeniem linii i rodzaju
łączeń, sposobem docinania płytek, kierunkiem układania oraz oznaczeniem
spadków i poziomów. Możliwe jest opracowanie nietypowego wzoru na podłodze.

Rzut suﬁtu

Rysunki określające geometrię suﬁtów obniżonych wraz z przekrojami.
Dokumentacja zawiera także oznaczenie punktów oświetleniowych.

Rysunki wykonawcze
detali architektonicznych

Dokumentacja niezbędna wykonawcy do zbudowania nietypowych elementów
aranżacji: ścianki G-K, łączenie okładzin, indywidualne projekty mebli itp.

Wizualizacje pomieszczeń

Realistyczne ujęcia projektu przedstawiające pomieszczenia z efektami oświetlenia.

Nadzór autorski

Wizyty projektantów na budowie mające na celu kontrolowanie zgodności
wykonywanych prac z projektem. Szczególnie przydatne po zakończeniu prac
instalacyjnych przed rozpoczęciem równania ścian.

Spacer w technologii VR
(Visual Reality)

Spacer po zaprojektowanych pomieszczeniach sprawiający wrażenie rzeczywistości.
W połączeniu wizualizacji 3d oraz specjalnych gogli, klient doświadcza przestrzeni
poprzez naturalne ruchy ciała (m.in. kroki, obracanie głowy, wyciąganie ręki).
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