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                                            PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZA ONLINE 
na podstawie Space Planu i Stylistyki opracowanej wcześniej przez LULAP 

(dotyczy wnętrz prywatnych) 

 

 Co możesz zlecić do zaprojektowania? 
Cały dom/mieszkanie/apartament lub wybrane pomieszczenia (nawet jedno pomieszczenie). 

Wybór należy do Ciebie. 

 

 Jaki jest zakres projektu wykonawczego wnętrza? 
Otrzymasz projekt techniczny w formie rzutów/widoków ścian/przekrojów oraz zestawienie 

ilości i rodzajów materiałów wykończeniowych i wyposażenia. 

 

1. PROJEKT TECHNICZNY (rzuty, widoki ścian, przekroje): 

- projekt układu ścian działowych (jeśli dokonujemy zmian w układzie ścian) 

- projekty zabudowy gk  

- projekt sufitów podwieszanych 

- wytyczne do instalacji elektrycznej, wod-kan (opcjonalnie: c.o.) 

- projekt oświetlenia 

- projekty wykończenia podłóg  

- projekt schodów i balustrad 

- projekty wykończenia ścian i sufitów 

- projekty łazienek 

- projekt kominka 

- projekty mebli 

- projekty elementów dekoracyjnych i nietypowych  

 

2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I WYPOSAŻENIA 

Wraz z projektem wykonawczym otrzymasz  zestawienie wszystkich materiałów 

wykończeniowych oraz wyposażenia, wraz z podaniem nazw modeli/producentów, 

szczegółów dotyczących kolorów/rozmiarów itp. oraz ilością poszczególnych materiałów: 

- gres, glazura, terakota, kamień naturalny, spieki kwarcowe itp. 

- materiały do wykończenia podłóg, schodów, ścian, sufitów 

(deski/panele/płytki/kamień/szkło itp.) 

- farby, tapety 

- drzwi wewnętrzne  

- listwy przypodłogowe 

- ceramika i armatura łazienkowa 

- sprzęt AGD  

- meble gotowe  

- lampy i osprzęt elektryczny 

 

 Jak wygląda współpraca? 
Współpraca odbywa się online. Kontaktujemy się za pomocą e-mail. Praca nad projektem 

wykonawczym jest samodzielną pracą architekta. 
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 Jakie materiały powinieneś dostarczyć w celu opracowania pełnego 

projektu wnętrza? 
Do przygotowania projektu wykonawczego wnętrza należy dostarczyć: 

- SPACE PLAN 

- Stylistykę (wizualizacje wraz z informacją o materiałach wykończeniowych i wyposażeniu) 

 

 Jak długo trwa przygotowanie pełnego projektu wnętrza? 
Czas przygotowania projektu jest uzależniony od rodzaju, wielkości pomieszczeń. Przy 

wycenie projektu otrzymasz szacunkowy czas przygotowania Twojego projektu. 

 

 Jaka jest forma przekazania projektu? 
Projekt otrzymasz drogą mailową w następującej formie: 

- rysunki techniczne w plikach pdf (większość rysunków do wydruku na formacie A3) 

- lista materiałów wykończeniowych i wyposażenia (ilości): plik pdf lub doc 

 

Istnieje możliwość otrzymania projektu w formie papierowej za dodatkową opłatą. 

 

 Jaki jest koszt zakupu pełnego projektu wnętrza? 
Projekty wyceniany są indywidualnie. Napisz na adres iwona@jojodesign.com.pl  i poproś o 

wycenę. 

 

Orientacyjne ceny: 

- koszt projektu wykonawczego wnętrza domu/mieszkania/apartamentu: od 75 zł/m2 brutto 

(w tym 23% VAT) 

 

 Jak odbywa się płatność za projekt? 
Płatności za projekt przyjmowane są przelewem, z góry przy zamówieniu. 

 

 Wycena projektu 
Wyślij wiadomość pod adres: iwona@jojodesign.com.pl z prośbą o wycenę pełnego projektu 

wnętrza.  

Podaj następujące informacje: 

- lista pomieszczeń do zaprojektowania wraz z podaniem ich powierzchni w m2 (podaj 

powierzchnię dla każdego pomieszczenia osobno) 

- lub Space Plan 

- Twoje dane kontaktowe 

 

 Zamówienie projektu 
Zamówienie złóż drogą mailową na adres: iwona@jojodesign.com.pl  

Podaj następujące informacje: 

- lista pomieszczeń do zaprojektowania 

- Space Plan (przygotowany wcześniej przez LULAP) 

- Stylistyka (wizualizacje wraz z informacją o materiałach wykończeniowych i wyposażeniu) 

przygotowaną wcześniej przez LULAP 
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Po przesłaniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie oraz następujące informacje: 

- czas opracowania projektu (podzielony na poszczególne etapy pracy) 

- dane do przelewu  

 

Po dokonaniu płatności, przystępujemy do wspólnej pracy. 

 

 

 
Zapraszam do współpracy!  

arch. Iwona Klęczaj     

iwona@jojodesign.com.pl 

kom. 503 177 852 

 

 

 


