
OFERTA
PROJEKTOWA

ARCHI
STACJA

wnętrza dopasowane
do Twoich potrzebe-mail: archistacjapl@gmail.com

www.archistacja.pl

inż. arch. Iwona Kuczko



KONSULTACJA

www.archistacja.pl Pracownia Projektowa ARCHISTACJA inż.arch. Iwona Kuczko

od 200zł

SKŁADOWE PROJEKTU

omówienie możliwości aranżacyjnych
i układu funkcjonalnego (w formie
odręcznych rysunków i opisu)

dobór kolorystyki

przekazanie wskazówek, trików i porad,
które pomogą w prosty sposób odmienić
wnętrze nie do poznania

moodboard, czyli tablica inspiracji

USŁUGA JEST JEDNORAZOWA!

NA CZYM POLEGA?

To omówienie konkretnej przestrzeni, na podstawie
przesłanych zdjęć, rzutu i przedstawionych
problemów aranżacyjnych. Dzięki temu dowiesz się, co
i w jaki sposób, możesz poprawić w istniejącym układzie,
aby nadać wnętrzu porządanego przez Ciebie charakteru.

Konsulatacja to udzielenie odpowiedzi na zadane przez
Ciebie pytania z tematyki zależnej od Twoich indywidualnych
potrzeb. Nie obejmuje ona sprządzenia pełnej dokumentacji
projektowej, a jedynie wskazówki i informacje, które
pomogą Ci stworzyć wnętrze, o jakim marzysz. 
 

Konsulacje odbywają się najczęściej online.
Możliwe jest także spotkanie w Rybniku i okolicach lub w miejscu,
które ma być poddane metamorfozie.

przesłanie kilku inspiracji w postaci zdjęć,
prezentujących proponowane rozwiązania

przesłanie przydatnych adresów sklepów



od 60zł/m2PROJEKT KONCEPCYJNY ONLINE

SKŁADOWE PROJEKTU

zwymiarowany rzut na podstawie
przesłanych rysunków (bez odpowiedzialności
za niezgodność) z wyrysowaną aranżacją

kilka wizualizacji, przedstawiających
projektowane pomieszczenie

GRATIS! Moodboard z elementami
wyposażenia wnętrza

NA CZYM POLEGA?

Projekt koncepcyjny pozwala „zobaczyć” pomieszczenie,
przed wpradzeniem stałych zmian, dzięki realistycznym
wizualizacjom. Jest idealny dla osób chcących poznać
estetyczne możliwości aranżacyjne danego wnętrza.

Tego typu projekt warto zamówić np. planując metamorfozę
pokoju dziecięcego, sypialni czy salonu, z użyciem mebli,
dostępnych w sklepach. W tych przypadkach często, rysunki 
techniczne nie są konieczne. Musiz pamiętać o tym, że
wybierając ten rodzaj projektu, decydujesz się na samodzielną
realizację, na podstawie otrzymanych materiałów.

Wykonanie projektu odbywa się online. Po Twojej stronie leży dokładny
pomiar pomieszczeń oraz przesłanie zdjęć stanu istniejącego. To na
ich podstawie wykonuję projekt koncepcyjny. Kontaktujemy się ze sobą
głównie mailowo, a w razie potrzeby - również telefonicznie.

omówienie koncepcji projektu wnętrza
(styl, kolorystyka), na podstwie potrzeb
i oczekiwań

możliwość wprowadzenia zmian w maksymalnie
dwóch turach

zestawienie mebli, dekoracji i oświetlenia
z adresami sklepów, gdzie można je kupić

dobór materiałów i kolorystyki
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od 70zł/m2PROJEKT KONCEPCYJNY

Projekt koncepcyjny pozwala „zobaczyć” pomieszczenie,
przed wpradzeniem stałych zmian, dzięki realistycznym
wizualizacjom. Jest idealny dla osób chcących poznać
estetyczne możliwości aranżacyjne danego wnętrza.

Tego typu projekt warto zamówić np. planując metamorfozę
pokoju dziecięcego, sypialni czy salonu, z użyciem mebli,
dostępnych w sklepach. W tych przypadkach często, rysunki 
techniczne nie są konieczne. Musiz pamiętać o tym, że
wybierając ten rodzaj projektu, decydujesz się na samodzielną
realizację, na podstawie otrzymanych materiałów, .

SKŁADOWE PROJEKTU

zwymiarowany rzut na podstawie
przesłanych rysunków z wyrysowaną aranżacją

kilka wizualizacji, przedstawiających
projektowane pomieszczenie

GRATIS! Moodboard z elementami
wyposażenia wnętrza

NA CZYM POLEGA?

Przed przystąpieniem do projektu, spotykamy się w miejscu, które
ma przejść metamorfozę. Rozmawiamy o potrzebach mieszkańców,
oczekiwaniach oraz kolejnych krokach realizacji projektu. Wtedy też
podpisujemy umowę, a ja wykonuję inwentaryzację wnętrza.

omówienie koncepcji projektu wnętrza
(styl, kolorystyka), na podstwie potrzeb
i oczekiwań

wykonanie inwentaryzacji (pomiar z natury
i dokumentacja fotograficzna)

zestawienie mebli, dekoracji i oświetlenia
z adresami sklepów, gdzie można je kupić

dobór materiałów i kolorystyki
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możliwość wprowadzenia zmian w maksymalnie
dwóch turach



od 100zł/m2PROJEKT WYKONAWCZY

SKŁADOWE PROJEKTUNA CZYM POLEGA?

* Projekt wykonawczy może być wykonany również online. 
Niezbędne jest wtedy przekazanie rysunków technicznych wnętrza,
które ma być projektowane (na własną odpowiedzialność).

Projekt wykonawczy to kompleksowy projekt wnętrza,
podczas którego zaaranżuję Twoje mieszkanie od A do Z. 
Jeśli oczekujesz szczegółowego projektu
pomieszczeń wraz z doborem wyposażenia, materiałów
pod ustalony budżet, wybierz projekt wykonawczy.

Tego typu projekt jest niezbędny przy urządzaniu łazienki
czy kuchni, przydaje się także w innych pomieszczeniach.
Dzięki niemu, wykonawca zna wszystkie wymiary, 
wysokości i odległości oraz np. sposób układania płytek
czy paneli. 

omówienie koncepcji projektu wnętrza (styl, kolorystyka)
 i budżetu na podstwie potrzeb i oczekiwań

wykonianie 2 koncepcji układu funkcjonalnego (rzut + wizualizacje)
i naniesienie zmian w 2 turach

wykonanie projektu wykonawczego, zawierającego szczegółowe
rysunki techniczne - rzuty, rozwinięcia ścian, a także
rozmieszczenie oświetlenia, płytek, ścian działowych,
sanitariatów itd

wykonanie inwentaryzacji (pomiar z natury i dokumentacja
fotograficzna)*

zestawienie mebli, dekoracji i oświetlenia z adresami sklepów,
gdzie można je kupić

GRATIS! Profesjonalna sesja fotograficzna wnętrza
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dobór kolorów ścian lub okładzin ściennych (nazwy konkretnych
farb, tapet kamieni dekoracyjnych itd.)

rozrysowanie mebli na wymiar

zestawienie powierzchni, a do niego ilość potrzebnych materiałów
wykończeniowych (panele, farby, tapety, kafelki)

dobór paneli, dywanów, kafelków itd

niezbędna pomoc przy zakupach w salonach wyposażenia wnętrz

możliwość kontaktu mailowego, w czasie realizacji inwestycji

sporządzenie orientacyjnego kosztorysu



od 500złDEKORACJA WNĘTRZA

SKŁADOWE PROJEKTU

omówienie koncepcji projektu wnętrza, 
pod względem stylu i kolorystki

dobór kolorystyki (konkretne nazwy farb,
tapet i itd.)

NA CZYM POLEGA?

Jeśli chcesz tanio odmienić swoje mieszkanie lub konkretne
pomieszczenie i nie zamierzasz wymieniać wszystkich mebli,
a tylko skutecznie zadziałać dekoracjami, ta usługa jest
dla Ciebie.

W bardzo prosty i niedrogi sposób pomogę Ci udekorować
Twoje mieszkanie, zaproponuję zmiany, które sprawią,
że projektowana przestrzeń zmieni się nie do poznania, bez
dużych nakładów finansowych. Nie od dziś wiadomo,
że dodatki potrafią odmienić wnętrze. Bardzo często
nie trzeba przeprowadzać skomplikowanych remontów,
by zyskać ładną i przytulną przestrzeń.

 

Pomoc w dekoracji wnętrz, odbywa się najczęściej online.
Możliwe jest także spotkanie w Rybniku i okolicach lub w miejscu,
które ma być poddane metamorfozie.

wykonanie wizualizacji, które prezentują
odmienione wnętrze, w oparciu
o wcześniejszą rozmowę

możliwość wprowadzenia zmian
w maksymalnie dwóch turach

zestawienie dekoracji, lamp i tekstyliów
z adresami sklepów, gdzie można je kupić
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od 70zł/m2PROJEKT KUCHNI IKEA

SKŁADOWE PROJEKTUNA CZYM POLEGA?

omówienie koncepcji kuchni, kolorystyki, 
oczekiwań wraz z wyborem dostępnych
frontów

wykonanie 2-3 koncepcji projektowych
układu funkcjonalnego

GRATIS! Propozycja pasujących kafelków,
oświetlenia i kolorów ścian, przedstwiona
w formie moodboardu.

To indywidualny projekt zabudowy kuchni, wykonany 
w programie dostępnym na stronie IKEA. Idealny dla osób,
które są zdecydowane na meble z sieciówki, ale nie mają
pomysłu na funkcjonalne ich rozmieszczenie oraz czasu na
naukę projektowania w plannerze IKEA. 

IKEA posiada bardzo duży wybór korpusów, frontów i uchytów,
dlatego myślę, że znajdziesz wśród nich coś, co Ci się podoba.
Ja pomogę Ci zestawić z rzeczywistością Twoje oczekiwania
i pomysły. Jestem pewna, że uda nam się stworzyć kuchnię,
o jakiej marzysz.

wprowadzenie zmian w maksymalnie dwóch
turach

przygotowanie projektu zabudowy kuchni
w plannerze IKEA, wraz z wykazem potrzebych
elementów (bez doboru sprzętów AGD)
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* Projekt kuchni IKEA może być wykonany również online. 
Niezbędne jest wtedy przekazanie rysunków technicznych wnętrza,
które ma być projektowane (na własną odpowiedzialność). 

wykonanie inwentaryzacji (pomiar z natury
i dokumentacja fotograficzna)*



wycena indywidualnaFOTOGRAFIA WNĘTRZ

NA CZYM POLEGA? SKŁADOWE USŁUGI

jednodniowa sesja zdjęciowa wybranych
pomieszczeń lub całego mieszkania

Usługa fotografii wnętrz skierowana jest do osób, które
chcą np. sprzedać lub wynająć mieszkanie i potrzebują
profesjonalnie wykonanych zdjęć, które przyspieszą ten
proces. Odpowiednio zrobione i ładne fotografie to podstawa
dobrej oferty sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. 

Mieszkanie, przed przystąpieniem do wykonania sesji, powinno
być posprzątane. Wszelkie zbędne przedioty muszą być
pochowane, by „nie wchodziły” w kadr. Sesję wykonuję
profesjonalnym  sprzętem, a zdjęcia obrabiam w programie
graficznym.

 
 

Usługa fotografii wnętrz wykonywana jest głównie na terenie Rybnika
i okolic, ale także całej Polski. 
Ilość zdjęć ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb i wielkości
nieruchomości.

stylizacja wnętrza z dostępnych dodatków
i tekstyliów (tak, by nieruchomość wyglądała
ładnie na zdjęciach)

profesjonalna obróbka wszystkich zdjęć
i udostępnienie praw autorskich
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wycena indywidualnaHOME STAGING

NA CZYM POLEGA? MOŻLIWOŚCI

dobór kolorów ścian, tapet i innych
elementów, które zdecydujesz się wymienić
lub odnowić

dobór dekoracji, tekstyliów i innych dodatków,
które sprawią, że wnętrze będzie bardziej
przytulne i nowoczesne

możliwość wspólnych zakupów w sklepach
wyposażenia wnętrz

GRATIS! Profesjonalna sesja zdjęciowa
nieruchomości, na potrzeby sprzedażowe
lub wynajmu

To przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przy użyciu
minimum środków, dzięki któremu uzyskasz maksimum efektu.
Home staging wydobywa z pomieszczenia to, co najlepsze.

Stylizacja wnętrza pomoże Ci szybciej i drożej sprzedać
lub wynając mieszkanie czy dom, dzięki temu, że nieruchomość
będzie posiadać duże walory estetyczne. To tania metamorfoza
mieszkania, która może polegać na wymianie niektórych mebli,
przemalowaniu ścian i przede wszystkim zaopatrzeniu się w kilka
niezbędnych dekoracji i tekstyliów, które sprawią,
że nieruchomość zmieni się nie do poznania. 
 
 

Usługa home staging wykonywana jest głównie na terenie Rybnika i okolic, 
ale także całej Polski.
Ilość zdjęć ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb i wielkości
nieruchomości. 

przearanżowanie pomieszczenia z użyciem
nowych lub istniejących mebli

osobista stylizacja wnętrza (ułożenie poduszek,
zasłon, dywanu, świec, wazonów itd.)
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INFORMACJE KOŃCOWE

UWAGI:

JAK UZYSKAĆ DOKŁADNĄ WYCENĘ?
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 Podane ceny są cenami brutto. Możliwość rozliczenia na fakturę, ze zwolnieniem z VAT.
 Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie, a podane ceny są tylko orientacyjne.

 Zakres prac może być ulec zmianie, w zależności od Twoich potrzeb i oczekiwań. 
 Każdy projekt przygotowywany jest starannie, z dbałością o wszystkie detale.
 Płatność za projekt odbywa się w dwóch ratach (połowa kwoty w dniu podpisania umowy, druga część
 w końcowej fazie projektu).

Jeśli masz dodatkowe pytania, pisz na maila: archistacjapl@gmail.com. Chętnie rozwieję wszystkie
Twoje wątpliwości.

Jeśli chcesz zamówić dokładną wycenę projektu, napisz do mnie na maila archistacjapl@gmail.com.
Podaj powierzchnię pokoju, miasto, z którego jesteś, a także prześlij kilka zdjęć stanu istniejącego
i przedstaw krótko swoje oczekiwania oraz rodzaj projektu, który Cię interesuje.
Wyceny możesz spodziewać się do maksymalnie 3 dni roboczych od momentu przesłania zapytania.


