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design decorating

“Proces dekorowania wnętrza polega na nadaniu mu
nowej jakości oraz designu poprzez zintegrowanie nowych
elementów i wkomponowanie ich w istniejące wyposażenie
oraz strukturę, bez dokonywania wysokonakładowych
i daleko idących zmian. Jeżeli pragniesz zachować wybrane
elementy wyposażenia i zmienić kolorystykę wnętrz, dobrać
nowe tkaniny, meble, oświetlenie, dodatki, a także elementy
dekoracyjne bez ingerowania w strukturę i układ substancji
trwałych, z przyjemnością będziemy towarzyszyli Ci w tym
procesie. W odróżnieniu od kompleksowego projektu aranżacji
wnętrz projekt dekoracji przestrzeni nie ma charakteru stricte
technicznego i nie obejmuje ingerencji w trwałe substancje
nieruchomości, takie jak: konstrukcja i układ architektoniczny,
układ i struktura posadzek, układ i zabudowa trwała kuchni
oraz łazienek. Dom jest dla mnie ucieczką od pędu współczesnego
świata. Miejscem celebrowanych powrotów, chociażby małych,
codziennych.
Dążę do kreowania wnętrz, które wcześniej nie mieściły się
w alfabecie architektury.”
Marta Sowulewska-Kołodziej

ATELIER

projektowe

Showroom Estelle Cartwright Home to nie tylko moda, ale także
wnętrza. Wszystkie elementy wykończenia showroomu, będącego
jednocześnie apartamentem pokazowym marki, wykonane są
według autorskiego projektu Estelle Cartwright Home i można
je zobaczyć, a także zamówić. Prezentowane są w nim gotowe
projekty mebli i akcesoriów autorstwa Marty SowulewskiejKołodziej, a także wybrane artykuły wnętrzarskie oraz meble
importowane z całego świata. Oferowane artykuły prezentują
światowej klasy, ponadczasowy design. Ofertę showroomu
dopełniają: ręcznie tkane dywany, oświetlenie, kasetony
podłogowe, zapachy, akcesoria a także wybrane dzieła polskich
malarzy. Projekty wnętrz realizowane w Estelle Cartwright
Home pobudzają emocje, eksponują piękno i inspirują. Podczas
wizyty w showroomie, możesz nie tylko zakupić meble czy dodatki
Home Decor, ale też zamówić pledy, poduchy, rolety czy upięcia
okienne. Usługa dekoracji przestrzeni, obejmuje projektowanie
mebli i dekoracji tkaninowych od podstaw.
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OFERTA

na prace projetkowe

ETAP 1 | SPOTKANIE KREATYWNE NA TERENIE
INWESTYCJI & INWENTARYZACJA POWIERZCHNI
W MOMENCIE ZAWIERANIA UMOWY
Rozpoznanie potrzeb inwestora podczas spotkania na terenie inwestycji.
Ustalenie palety kierunków kolorystycznych i odcieni, rodzajów tkanin, doradztwo
w zakresie stylizacji elementów wyposażenia.
Ustalenie wstępnego budżetu dekoracyjnego na zakup poszczególnych elementów
wyposażenia, dekoracji oraz mebli. Analiza funkcjonalna i estetyczna (analiza
spójności i harmonii) wnętrz podlegających procesowi dekorowania.
W ramach spotkania dokonywana jest także inwentaryzacja architektoniczna
(pomiary szczegółowe) z natury wszystkich pomieszczeń podlegających procesowi
dekorowania, dokumentacja fotograficzna dekorowanych wnętrz i/lub odtworzenie
ich bryły na podstawie dokumentacji techniczno-budowlanej.
ZALICZKA - 50% WARTOŚCI PROJEKTU
Niezbędna do opracowania projektu.

ETAP 2 | SPOTKANIE W SHOWROOMIE & PREZENTACJA PROJEKTU KONCEPCYJNEGO DEKORACJI
2-4 TYGODNIE OD PODPISANIA UMOWY
Podczas spotkania w showroomie Estelle Cartwright Home, przy filiżance kawy
lub szampana, następuje prezentacja projektu koncepcyjnego dekoracji wnętrz.
Omawiana jest koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wszystkich pomieszczeń
dekorowanych, przedstawiająca wkomponowanie w dekorowaną przestrzeń
nowych mebli oraz artykułów dekoracyjnych rekomendowanych do nabycia
w połączeniu z meblami i elementami wnętrza, które pozostaną w dekorowanych
pomieszczeniach. Koncepcję dekoracji wnętrza wykonuje się na rzucie
architektonicznym w skali 1:50.
Projekt koncepcyjny dekoracji wnętrz zawiera:
– oznaczenie materiałowe tkanin i materiałów obiciowych,
– zaprojektowanie instalacji zaciemnień okiennych (zasłony, rolety), w tym dobór
tkanin do instalacji okiennych,
– propozycję kolorystyczną wykończenia poszczególnych ścian, sufitów
– propozycję dekoracji ścienno-sufitowych (tapety, tkaniny, tapicerka ścienna oraz
projekt listew sufitowych) dla ścian oraz sufitów
– propozycję wkomponowania dostępnych na rynku mebli konkretnych marek
i elementów zabudowy lub przedstawienie projektów mebli wykonywanych na miarę
– propozycję sposobu i rodzaju oświetlenia (dobór lamp oraz ich rozmieszczenia),
– dobór dywanów, materiałów na zasłony, pledów, poduch oraz koców,
– dobór sztuki (malarstwo i rzeźba),
– dobór wnętrzarskich elementów dekoracyjnych, stylizujących przestrzeń
i dopełniających jej ostateczny wygląd.
Główne założenie projektu dekoracji pomieszczeń:
– czytelna idea dla dekorowanych pomieszczeń,
– nadanie charakteru każdemu dekorowanemu pomieszczeniu.
Inwestor proszony jest o akceptację koncepcji lub naniesienie uwag tak, aby
możliwe było ich uwzględnienie w toku spotkania.
PŁATNOŚĆ - 40% WARTOŚCI PROJEKTU
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ETAP 3 | PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI
TERMIN ZGODNY Z UMOWĄ
Etap ten obejmuje opracowanie i przekazanie inwestorowi:
– zestawienia ilościowego i wartościowego wszystkich materiałów
i mebli niezbędnych do dekoracji wnętrza (kosztorys) – w tym
zestawiania ilości niezbędnych farb i elementów do wyposażenia
oraz tkanin, tapet itd.,
– wskazanie źródeł zakupu wszelkich materiałów wykończeniowych
przewidzianych w projekcie,
– przekazanie przedstawionego już w etapie 2 projektu koncepcji
w wersji elektronicznej.
Rozliczenie– 10% WARTOŚCI PROJEKTU
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OFERTA
cenowa

100 zł+VAT/m2
Podstawą dla obliczenia całkowitej wartość projektu jest wymiar (liczony po podłodze) każdego dekorowanego
pomieszczenia. Sumą wartości projektu jest suma łącznej powierzchni dekorowanych pomieszczeń.

PEŁEN ZAKRES PRAC OBEJMUJE:

ETAPOWANIE PŁATNOŚCI:

ETAP 1 | SPOKTANIE KREATYWNE

50%

ETAP 2 | PROJEKT KONCEPCYJNY

40%

ETAP 3 | PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI

10%

płatne przed przystąpieniem do prac ETAPU 1,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
płatne po zatwierdzeniu koncepcji

płatne po przekazaniu projektu dokumentacji

Podstawą dla obliczenia wartość projektu jest wymiar (liczony po podłodze) każdego
dekorowanego pomieszczenia. Sumą wartości projektu jest suma łącznej powierzchni
dekorowanych pomieszczeń.
CENA PROJEKTU NIE OBEJMUJE:
– podatku VAT,
– projektowania instalacji elektrycznej,
– projektowania zmian budowlanych w układzie dekorowanych pomieszczeń,
– projektowania i doboru okładzin podłogowych,
– projektowania mebli na wymiar,
– projektowania instalacji specjalistycznych,
– projektowania kuchni oraz łazienek,
– aranżacji zieleni.

KONTAKT

zaplanuj spotkanie

ODWIEDŹ NAS
Showroom Estelle Cartwright Home Warszawa
ul. Bernardyńska 16C
Mokotów Park Villa Aqua
02-904 Warszawa
tel.: + 48 607 676 757 | +48 605 603 133
estelle@estelle.pl
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