
Poznaj naszą

ofertę!





1. Omówienie projektu 

2. Koncepcja 

3. Tablica inspiracji - moodboard

4. Wizualizacja do wybranej koncepcji

5. Rysunki techniczne

6. Dobór materiałów 

7. Nadzór nad realizacją projektu
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pakiet A pakiet C

 70 zł / 2
cena za 1m  brutto

pakiet B

bestseller

 140 zł / 2
cena za 1m  brutto 200 zł / 2

cena za 1m  brutto



pakiet A
Rozmowa o oczekiwaniach Klienta, zdefiniowanie preferowanego stylu, rozwiązań 

projektowych i funkcjonalnych wnętrza.

Dwie propozycje układu funkcjonalnego pomieszczeń z proponowanym 

rozmieszczeniem ścianek działowych, mebli i głównych elementów wyposażenia.

     

Wizualizacje 3D projektowanego wnętrza.



pakiet B

      Tablica inspiracji - moodboard (2 sztuki) 

      Rysunki techniczne i wykonawcze m.in. : 

      - Kolorystyka ścian

      - Układ posadzek

      - Sufity podwieszane

      - Projekt łazienki

      - Rozmieszczenie opraw oświetleniowych

      - Rozmieszczenie punktów elektrycznych

      - Instalacji wodno-kanalizacyjnej (wytyczenie punktów)

      - Instalacji c.o. (rozplanowanie grzejników) 

      - Mebli na wymiar

      - Zabudowy kuchennej

      - Zabudowy z gips-kartonu.

      Lista zakupów potrzebnych do realizacji projektu oraz dobór materiałów.

      (podłogi, płytki, armatura, drzwi, oświetlenie, farby, tapety, zasłony, meble, sprzęty AGD itp.)

       1 x spotkanie (każde dodatkowe 70 zł/h) 

Zawartość pakietu A oraz dodatkowo:



pakiet C 
Zawartość pakietu A & B oraz dodatkowo:

Nadzór nad realizacją projektu.

Doradztwo w zakupach i pomoc w zamówieniach.

Konsultacje online i telefoniczne.

oProfesjonalna sesja zdjęciowa ze stylizacją wnętrz po realizacji, panorama 360 .

W przypadku wykonawstwa przez firmę Meliński Minuth Design:

- Kosztorys całego przedsięwzięcia, powstały w oparciu o budżet Inwestora

- Koordynacja robót budowlanych

- Koordynacja prac wykończeniowych

- Koordynacja zamówień i płatności

- Wykończenie wnętrz poprzez stylizację i dekorację.

3 x spotkanie (każde dodatkowe 70 zł /1h)

PREMIUM



SKONTAKTUJ SIĘ 

Z NAMI!

marketing@melinski-minuth.com.pl

+48 61 842 92 83

Obornicka 253 A, B

60-693 Poznań

https://www.instagram.com/melinski_minuth_design/
https://www.facebook.com/melinskiminuthdesign/?https://www.facebook.com/melinskiminuthdesign/?modal=admin_todo_tour
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