
Jak pracujemy?

Co oferujemy?

!
? Podczas pierwszego spotkania poznajemy Państwa upodobania 

estetyczne, zainteresowania oraz oczekiwania. Ustalamy cele i terminy, które 

doprowadzą nas do satysfakcjonującego efektu końcowego.

Naszym największym atutem jest kompleksowość. W jednym miejscu otrzymasz projekt, 

sprawdzonych wykonawców i dostawców wyposażenia. W naszych projektach wykorzystujemy 

materiały najwyższej jakości, które razem oglądamy i zatwierdzamy. Ekipy realizacyjne wykonują 

zadania w odpowiednim standardzie i określonym terminie. 

Jeżeli jest taka potrzeba zajmiemy się przeprowadzeniem zmian lokatorskich. 

PROJEKT WNĘTRZ 

Mieszkanie o powierzchni:

ź 30-50 m2 - 6000 zł

ź 50-65 m2 - 7500 zł

ź 65-80 m2 - 9000 zł 

PROJEKT WNĘTRZ WRAZ Z PROWADZENIEM BUDOWY POD KLUCZ

Mieszkanie o powierzchni:

ź 30-50 m2 - cena projektu 5000 zł, cena prowadzenia budowy pod klucz 7000 zł 

ź 50-65 m2 - cena projektu 6500 zł, cena prowadzenia budowy pod klucz 8000 zł

ź 65-80 m2 - cena projektu 8000 zł, cena prowadzenia budowy pod klucz 9000 zł

Następnie tworzony jest PROJEKT KONCEPCYJNY. Ma na celu 

skonkretyzowanie Państwa wizji, założeń przestrzenno-komunikacyjnych, 

tożsamości projektowanych wnętrz, kolorystyki oraz charakteru oświetlenia. 

Przedstawiamy bazy inspiracji i możliwości ich wykorzystania za pomocą 

materiałów, tekstur, kształtów.

Stworzony w kolejnym etapie PROJEKT WYKONAWCZY jest niezbędny 

zarówno dla wykonawców prac wykończeniowych jak i dla architektów ich 

nadzorujących. Wykonane zostają precyzyjne rzuty, przekroje i widoki 

poszczególnych elementów. Projekty są narysowane w skali, zwymiarowane 

oraz opisane.

Od momentu pierwszych prac remontowych aż do ich zakończenia 

bierzemy udział w nadzorowaniu remontu oraz prac wykończeniowych.  

Nasza obecność podczas tego etapu daje Państwu pewność, że koncepcja, 

którą wspólnie zaprojektujemy  zostanie wykonana zgodnie z projektem.

Ile to kosztuje?



+48 609 570 570

kontakt@wnetrza.krakow.pl

www.wnetrza.krakow.pl

https://www.facebook.com/wnetrza.krakow

+48 502 531 569

make
ityours
projektowanie wnętrz

Kim jesteśmy?

Jesteśmy pracownią specjalizującą się w projektowaniu niepowtarzalnych 

wnętrz. W naszych pracach cenimy prostotę i funkcjonalne rozwiązania. 

Charakteryzuje nas branżowe wykształcenie architektoniczne i doświadczenie, 

co sprawia, że wnętrza są precyzyjnie dopracowane.  

Szczególny nacisk kładziemy na rolę detali  i niesztampowe rozwiązania.
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