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GŁ ÓW NY P ROJ E K TA NT

MEN ADŻER PROJEKTÓW

P ROJEKTANT

DESIGN

DOŚWIADCZENIE

FORMA

Absolwentka School of Form, ale także magister
psychologii społecznej. Dzięki wszechstronnemu
wykształceniu doskonale rozumie potrzeby
klientów. Nieustannie śledzi najnowsze światowe
trendy, tworzy wnętrza estetyczne i funkcjonalne,
mając na uwadze przede wszystkim potrzeby
zleceniodawcy.

Odpowiedzialny za właściwą realizację wszystkich
etapów projektu i koordynację prac licznych
podwykonawców. Wykorzystując swoją wiedzę
techniczną, czynnie uczestniczy w części
kreatywnej każdego projektu. Chętnie dzieli się
swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu home
stagingu na szkoleniach i spotkaniach
branżowych.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, inżynier
budownictwa ze specjalizacją konstrukcje
budowlane i inżynierskie. Jej pasją jest łączenie
różnych struktur, faktur oraz praca z bryłą.
W swoich projektach szczególnie dba
o ergonomię i funkcjonalność. Odpowiada
za tworzenie schematów branżowych
oraz koordynację budżetu.
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Marta
Stępniewska

Magdalena
Szemborska - Łubik

Adrianna
Garlikowska

M E N ADŻ E R P ROJ E K TÓW

ARC H ITEKT WNĘTRZ

ASYSTENT PROJEKTANTA

KOORDYNACJA

KONCEPCJA

ZAANGAŻOWANIE

Absolwentka Politechniki Warszawskiej
na wydziale Administracji. Dzięki doświadczeniu
zdobytemu w międzynarodowych korporacjach,
sprawnie i terminowo zarządza wieloma
projektami w tym samym czasie.
Z zaangażowaniem wspiera dział projektowy
w doborze i zakupie materiałów dla naszych
klientów. Odpowiada również za nawiązywanie
i utrzymywanie relacji z partnerami biznesowymi.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie na wydziale Architektury Wnętrz.
Doświadczenie zawodowe zdobywała
współpracując z warszawskimi pracowniami
przy tworzeniu wnętrz i mebli. Projektując skupia
się na potrzebach przyszłych użytkowników
i realizacji ich marzeń o idealnej przestrzeni.
Ceni niekonwencjonalne rozwiązania
i nieoczywiste połączenia.

Studentka architektury wnętrz na ASP w Łodzi
oraz pres�żowej uczelni École Na�onale
Supérieure des Arts Décora�fs w Paryżu
w ramach programu Erasmus+. Proponuje
oryginalne rozwiązania i elementy wykończenia,
pomagając wykonywać rysunki techniczne oraz
listy wyposażenia. Poczucie estetyki oraz
umiejętne łączenie nieoczywistych barw i form
widać w tworzonych przez nią koncepcjach
projektowych czy moodboardach.
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“

Priorytetem
jest dla nas zawsze
zadowolenie klienta.

Oferta
Be�er Home Interior Design to pracownia projektowa
specjalizująca się w tworzeniu wyjątkowych wnętrz,
dopasowanych do potrzeb swoich klientów.

Każdy projekt zaczynamy od omówienia
oczekiwań, założeń i budżetu inwestycji.
Nasza ﬁrma jest na rynku od ponad ośmiu
lat, dzięki czemu mamy bogate
doświadczenie, a połączenie różnych
umiejętności pozwala nam sprostać
wszelkim wyzwaniom projektowym.
Tworzymy wnętrza wygodne,
funkcjonalne i wyjątkowe pod względem

estetycznym. Priorytetem jest dla nas
zawsze zadowolenie klienta. Oferujemy
kompleksową usługę projektowania
wnętrz od inwentaryzacji po układy
funkcjonalne, schematy branżowe,
wizualizacje 3D, szczegółowe zestawienia
elementów wykończenia i wyposażenia,
projekty dla wykonawców oraz nadzór
wykonawczy.

be�erhome.pl

03

Projektowanie

03

Projektowanie

WARIANT I
PROJEKT UKŁADU FUNKCJONALNEGO
+ 2 KONSULTACJE PROJEKTOWE

1. Konsultacja projektowa

2. Układ funkcjonalny

3. Schematy

4. Omówienie koncepcji
projektowej

Podczas spotkania szczegółowo
omawiamy oczekiwania, założenia
i budżet inwestycji. Aby projekt był jak
najlepiej dopasowany do Państwa
potrzeb zachęcamy do zabrania inspiracji
– zdjęć wnętrz lub elementów wystroju,
które się Państwu podobają. Czas trwania
spotkania to maksymalnie 3 godziny.

Przygotowujemy dwie propozycje układu
funkcjonalnego, czyli układu pomieszczeń
wraz z rozmieszczeniem mebli i sprzętów.
Mają Państwo możliwość dwukrotnego
wprowadzenia zmian.

Przygotowujemy schemat zmian
budowlanych, schemat zmian instalacji
elektrycznej, schemat zmian instalacji
wodno-kanalizacyjnej.

Podczas spotkania szczegółowo
omawiamy stylistykę, kolorystykę
oraz wybrane elementy wykończenia
i wyposażenia. Czas trwania spotkania
to maksymalnie 3 godziny.
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WARIANT II
PROJEKT NIERUCHOMOŚCI Z WIZUALIZACJAMI 3D

1. Omówienie projektu

2. Układ funkcjonalny

3. Schematy

4. Wizualizacje

Podczas spotkania szczegółowo omawiamy
oczekiwania, założenia i budżet inwestycji.
Aby projekt był jak najlepiej dopasowany
do Państwa potrzeb zachęcamy do
zabrania inspiracji czyli zdjęć wnętrz
lub elementów wystroju, które się
Państwu podobają.

Przygotowujemy dwie propozycje układu
funkcjonalnego, czyli układu pomieszczeń
wraz z rozmieszczeniem mebli i sprzętów.
Mają Państwo możliwość dwukrotnego
wprowadzenia zmian.

Przygotowujemy projekt zmian
budowlanych, schemat zmian instalacji
elektrycznej, schemat zmian instalacji
wodno-kanalizacyjnej.

Przygotowujemy wizualizacje wszystkich
aranżowanych pomieszczeń. Po otrzymaniu
wizualizacji, mają Państwo możliwość
dwukrotnego wprowadzenia zmian,
po czym przesyłamy ostateczną wersję
wizualizacji.
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WARIANT II

5. Okładziny i zabudowy

6. Rekomendacja wykonawców

Wykonujemy projekty okładzin ściennych
i podłogowych (dla wykonawców),
przygotujemy projekty zabudowy stałej
w pomieszczeniach oraz rysunki
dla stolarza.

Rekomendujemy sprawdzonych
i zaufanych fachowców oraz ﬁrmy z branży
remontowo-wykończeniowej.
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WARIANT III
KOMPLEKSOWY PROJEKT NIERUCHOMOŚCI
Z WIZUALIZACJAMI 3D I SPECYFIKACJĄ WSZYSTKICH
MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I WYPOSAŻENIA

1. Omówienie projektu

2. Układ funkcjonalny

3. Schematy

4. Wizualizacje

Podczas spotkania szczegółowo omawiamy
oczekiwania, założenia i budżet inwestycji.
Aby projekt był jak najlepiej dopasowany
do Państwa potrzeb zachęcamy do
zabrania inspiracji czyli zdjęć wnętrz lub
elementów wystroju, które się Państwu
podobają.

Przygotowujemy dwie propozycje układu
funkcjonalnego, czyli układu pomieszczeń
wraz z rozmieszczeniem mebli i sprzętów.
Mają Państwo możliwość dwukrotnego
wprowadzenia zmian.

Przygotowujemy projekt zmian
budowlanych, schemat zmian instalacji
elektrycznej, schemat zmian instalacji
wodno-kanalizacyjnej

Przygotowujemy wizualizacje wszystkich
aranżowanych pomieszczeń. Po otrzymaniu
wizualizacji, mają Państwo możliwość
dwukrotnego wprowadzenia zmian,
po czym przesyłamy ostateczną wersję
wizualizacji.

.
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WARIANT III

5. Specyﬁkacja elementów
Przygotowujemy specyﬁkację
proponowanych przez nas WSZYSTKICH
ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA
I WYPOSAŻENIA (meble, oświetlenie,
materiały wykończeniowe, dekoracje
ścienne, dekoracje okienne, sprzęt
RTV/AGD i dodatki). Nasze propozycje
przedstawiamy w formie listy, która
zawiera szczegółowe informacje
o produkcie (producent, nazwa, cena
i sklep). Specyﬁkacja zawiera wyliczenie
ilości potrzebnych materiałów
wykończeniowych (farba, glazura itp.)
.

6. Okładziny i zabudowy

7. Rekomendacja wykonawców
i prezentacja elementów

8. Inwentaryzacja po
odbiorze nieruchomości

Przygotowujemy projekty
okładzin ściennych i podłogowych
(dla wykonawców), projekty zabudowy
stałej w pomieszczeniach oraz rysunki
dla stolarza.

Rekomendujemy sprawdzonych
i zaufanych fachowców oraz ﬁrmy
z branży remontowo-wykończeniowej.
Podczas spotkania w naszej pracowni
lub w sklepach prezentujemy wybrane
elementy wykończenia i wyposażenia.

Przygotowujemy inwentaryzację całej
nieruchomości, aby sprawdzić zgodność
wymiarów przekazanych przez
dewelopera z rzeczywistością.
Dostosowujemy wszystkie schematy
i projekty do rzeczywistych wymiarów.
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Etap Wykonawczy

WARIANT I
NADZÓR PROJEKTOWO-WYKONAWCZYMATERIAŁÓW
WYKOŃCZENIOWYCH I WYPOSAŻENIA
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Współpracujemy z ﬁrmami remontowo-wykończeniowymi, elektrykami,
hydraulikami, parkieciarzami i stolarzami, dzięki czemu możemy liczyć
na szybkie terminy i atrakcyjne ceny.
Prowadzimy nadzór projektowo-wykonawczy czyli sprawdzamy postępy prac, jakość wykonania,
zgodność z projektem, rozwiązujemy ewentualne problemy. W ramach tego wariantu oferujemy kilka
wizyt nadzoru projektowo-wykonawczego (ilość dostosowana do metrażu nieruchomości) oraz
kontakt telefoniczny i mailowy z wykonawcami.
Ponadto tworzymy całkowity kosztorys, dzięki któremu będą mogli Państwo łatwo kontrolować
przebieg realizacji projektu.

ETAP WYKONAWCZY: WARIANT I
· pomoc w wyborze wykonawców
· Nadzór projektowo-wykonawczy – ilość wizyt dostosowana do metrażu nieruchomości
· Kontakt telefoniczny i mailowy z wykonawcami
· Całkowity kosztorys i status zamówień – gotowy do uzupełniania
· Rabaty na zakup elementów wykończeniowych, mebli i dodatków
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Etap Wykonawczy

WARIANT II
PEŁEN NADZÓR PROJEKTOWO-WYKONAWCZY WRAZ
Z ZAMAWIANIEM I ODBIOREM WSZYSTKICH ELEMENTÓW

04

Stale współpracujemy z ﬁrmami remontowo-wykończeniowymi, elektrykami,
hydraulikami, parkieciarzami i stolarzami, dzięki czemu możemy liczyć
na szybkie terminy i atrakcyjne ceny.
W naszym zakresie będzie nadzór projektowo-wykonawczy, czyli wizyty w nieruchomości w celu
sprawdzenia postępu prac, jakości ich wykonania, zgodności z projektem
i rozwiązaniu ewentualnych utrudnień.
Wyręczymy Państwa z zamówienia i odbioru wszystkich elementów wykończeniowych,
oświetlenia, mebli oraz dodatków.
Decydując się na etap projektowy wraz z etapem wykonawczym, nie muszą się Państwo przejmować
realizacją projektu. Choć nasza usługa jest kompleksowa, to mają Państwo pełen wgląd w prowadzony
przez nas kosztorys oraz aktualny status wszystkich zamówień i postępu prac.
W ramach naszej współpracy oferujemy liczne rabaty u partnerów, sklepów, producentów, z którymi
współpracujemy.

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ETAPU WYKONAWCZEGO:
· Pomoc w wyborze wykonawców
· Nadzór projektowo-wykonawczy
· Zakup elementów wykończenia, mebli oraz dodatków
· Odbiory/Przyjmowanie dostaw zakupionych elementów wykończenia
· Całkowity kosztorys i status zamówień dostępny online dla Inwestora
· Rabaty na zakup elementów wykończeniowych, mebli i dodatków
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T: +48 502 175 157
T: +48 506 131 055
E: biuro@be�erhome.pl
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