
Informace o jednotlivých nabízených službách

Návrh interiéru
Návrh interiéru je zde pro všechny, kdo touží po standardní službě nabízené
interiérovými designéry. Jde o kompletní návrh interiéru v písemné a vizuální
podobě  jedné  nebo  několika  místností,  nebo  celého  bytu.  Služba  obsahuje
všechny výstupy a popisy postupů potřebné pro zrealizování návrhu tak, aby
výsledek  odpovídal  připravené  vizualizaci,  kterou  provádím  formou  ručně
kreslených skic. 

Po  nákupu  vybavení  a  provedení  řemeslných  prací  (dohled  nad  realizací  v
rámci  návrhu  interiéru  bez  předchozí  domluvy  nezaštiťuji) jsem  připravena
dostavit se na závěrečný staging.

Koncepční návrh interiéru
Koncepční návrh interiéru je zde pro všechny milovníky pořádů Jak se staví sen
apod.,  kterým  se  líbí  návrhy  designérů  a  nepotřebují  se  cítit  být  do  celého
procesu tolik zainteresovaní. Koncepční návrh interiéru je nabídkou levnějšího,
leč stejně kvalitního zpracování celkového návrhu interiéru. Jediný rozdíl oproti
klasickému  návrhu  interiéru  spočívá  v  tom,  že  mně  (interiérové  designérce)
zadáte základní  požadavky,  uvedete základní  potřeby a  informace v počátku
celého procesu,  a  následně už jen čekáte,  až  Vám zpracuji  koncepční  návrh
interiéru dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, bez Vaší další účasti.  Služba
obsahuje všechny výstupy a popisy postupů potřebné pro zrealizování návrhu
tak,  aby  výsledek  odpovídal  připravené  vizualizaci,  kterou  provádím  formou
ručně kreslených skic. 

Po  nákupu  vybavení  a  provedení  řemeslných  prací  (dohled  nad  realizací  v
rámci  návrhu  interiéru  bez  předchozí  domluvy  nezaštiťuji) jsem  připravena
dostavit se na závěrečný staging.

Redesign
Redesign je alternativní službou k návrhu interiéru. Využívá se v případech, kdy
je třeba i do budoucna počítat s velkou částí současného vybavení interiéru. Ten
je pak v rámci návrhu třeba do nového prostoru začlenit. Interiérový designér je
v případě redesignu limitován požadavky na ponechání  stávajících solitérů a
prakticky se ve svém návrhu snaží sladit původní zařízení s novými prvky tak,
aby vznikl  esteticky  i  prakticky  vyladěný koncept.  Tato  služba také obsahuje
všechny  výstupy  a  popisy  postupů  potřebné  pro  zrealizování  návrhu,  aby
výsledek  odpovídal  připravené  vizualizaci,  kterou  provádím  formou  ručně
kreslených skic.



Po  nákupu  vybavení  a  provedení  řemeslných  prací  (dohled  nad  realizací  v
rámci  redesignu bez předchozí domluvy nezaštiťuji) jsem připravena dostavit
se na závěrečný staging.

Profesionální zhodnocení Vašeho současného interiéru
Služby profesionálních analýz jsou v mém podání zpracovávány buď na základě
Vámi  zaslaných  fotografií  nebo  na  základé  mé  osobní  návštěvy  ve  Vašem
interiéru.  Jedná  se  o  specifickou  formu  poradensko-analytické  služby,  kdy
úkolem  designéra  je  kriticky  a  objektivně  zhodnotit  současný  stav  Vašeho
interiéru.  V  rámci  své  služby  pak  jako  bytový  poradce  vyhotovím
několikastránkový  písemný  výstup,  v  němž  Vás  upozorním  na  nedostatky  a
chyby, které se nacházejí ve Vašem interiéru. Nastíním Vám, co by šlo ve Vašem
interiéru vylepšit a vyzdvihnu to, co je ve Vašem interiéru hezky a správně nebo
vhodně umístěno. 

Konzultace a vytvoření seznamu dekorací
Konzultace a vytvoření seznamu dekorací bez vizualizace nebo s rychloskicou
jsou služby pro ty  z  vás,  kdo jsou spokojeni  s  výběrem nábytku nebo s  ním
nemohou příliš disponovat (např. v nájemních bytech) a tuší, že i jen doplňky a
dekorace dokáží interiér proměnit k nepoznání. Jde vlastně o zmenšenou formu
redesignu,  kde se ale zaměříme jen a pouze na dekorace,  tzn.  především na
osvětlení, okenní stínění, textilie (koberce, polštářky apod.), dekorační předměty
a  obrazy.  Tato  služba  zahrnuje  osobní  konzultaci  a  následně  vypracování
seznamu vhodných dekorací pro Váš prostor spolu s odkazy a informacemi o
tom,  kde  je  lze  pořídit.  (Případně  i  rychloskicu  znázorňující  jejich  vhodné
rozmístění ve Vašem prostoru.)

Dekorování interiéru
Dekorování interiéru je samostatnou službou nebo také součástí závěrečného
stagingu  při  Návrhu  interiéru  a  Redesignu.  Jde  o  jednu  z  forem  mnou
nabízených aktivních činností, při které navštívím Váš interiér a během určitého
časového  úseku  nadekoruji  prostor  s  Vašimi  připravenými  doplňky  a
dekoracemi  tak,  aby  výsledný  dojem  byl  hezký,  příjemný,  nepřeplácaný  a
harmonický. 

Dekorování  interiéru  je  služba,  která  přímo  navazuje  na  předchozí  službu
Konzultace a vytvoření seznamu dekorací, na Návrh interiéru a Redesign, ale lze
ji využít i samostatně.



Slavnostní a sezónní dekorování
Slavnostní  a  sezónní  dekorování  je  službou  pro  zvláštní  příležitosti.  Ať  už  se
jedná  o  svatbu,  oslavu,  ples  nebo  jinou  podobnou  událost,  či  potřebujete
nadekorovat  prostor  vánoční,  velikonoční  či  jinak  tématicky  zaměřenou
výzdobou,  můžete  využít  této  služby.  Stejně  jako  při  klasickém  dekorování
interiérový designér přijede za Vámi a vytvoří  Vám odpovídající výzdobu, aby
výsledný  dojem  byl  hezký,  příjemný,  harmonický  a  tématicky  navozoval  tu
správnou atmosféru.

Slavnostní a sezónní dekorování je služba, která přímo navazuje na předchozí
službu  Konzultace  a  vytvoření  seznamu  dekorací.  V  tomto  případě  se  však
konzultace může uskutečnit i  jinou formou, než-li  je prohlídka dekorovaného
prostoru. Službu slavnostní a sezónní dekorování lze využít i samostatně. 

Fotostaging (+ focení interiéru)
Fotostaging je  další  službou,  která se využívá  hlavně při  prodeji  a  pronájmu
realit. Fotografie v inzercích mají stěžejní funkci - musí zaujmout natolik, aby si
případný zájemce inzerát nejen rozklikl, ale následně, aby jej chtěl i navštívit a
koupit/najmout.  Naplnit  tyto  atributy  fotografií  je  úkolem  designéra  –
fotostagera a fotografa. 

Fotostaging je nedílnou součástí  procesu fotografování interiéru a jedno bez
druhého nevykazuje tak dobré výsledky. To, co vidíme naživo, zpravidla vypadá
na fotografiích trochu jinak.  Proto  je  při  fotostagingu kladen velký  důraz  na
vizuální  podobu  interiéru  v  hledáčku  fotoaparátu  a  je  třeba  postupovat
důkladně a precizně, protože fotografie nic neodpouští.  Designér je přítomen
během focení a pomáhá fotografovi  s přípravou a úpravou interiéru tak, aby
působil na fotografiích reprezentativně a přívětivě. 

Fotostaging  lze  využít  i  pro  jiné  účely,  např.  při  fotografování  propagačních
nebo prezentačních interiérů.

Homestaging (Zpracování analýzy pro Homestaging)
Homestaging  je  specifická  služba  zaměřená  na  prodej  realit.  Interiérový
designér  zmapuje  prostor  určený  k  prodeji  či  pronájmu  a  na  základě  této
prohlídky zpracuje analytický návrh finančně nenáročných úprav a změn, které
by  bylo  ještě  před  nabídnutím  nemovitosti  vhodné  provést.  Účelem
homestagingu  je  zatraktivnit  nabízený  prostor,  aby  u  zájemců  vyvolal  větší
pozornost, působil na ně co nejlépe a aby se dosáhlo požadované částky bez
dlouhodobé inzerce.



Konzultace, poradenství
Pokud  se  potřebujete  o  čemkoliv  ohledně  interiéru  poradit,  pobavit  se  s
odborníkem,  zkonzultovat  svůj  interiér,  pak  určitě  můžete  využít  služby
konzultace/  poradenství.  Nabízím  hned  několik  možných  forem  od  osobní
konzultace až po zodpovězení stanoveného počtu otázek na dálku bez nutnosti
být na daném místě v daný konkrétní čas.

Konzultace a poradenství patří také mezi mé doplňkové služby pro případ, kdy
by bylo třeba rozšířit naši probíhající spolupráci o další můj čas.

Asistovaný nákup
Asistovaný nákup je služba, kterou ocení především nerozhodní nebo nesmělí
jedinci,  kteří  chodí  neradi  sami  nakupovat.  Formou  asistovaného  nákupu
získáte při obchůzkách kamenných prodejen, showroomů nebo i kuchyňských
a koupelnových studií  společnost,  asistenta a profesionálního rádce,  který  se
navíc  nebojí  komunikovat  s  prodejci  a  řemeslníky.  Společně můžeme vybrat
jednotlivé kusy zařízení do Vašeho interiéru nebo domluvit vyrobení individuální
zakázky.

Návrh a nacenění nábytku na míru od truhláře
Služba „nábytek na míru (návrh a nacenění nábytku na míru od truhláře“ je tu
pro  každého,  kdo  potřebuje  doladit  interiér  originálním  kusem  nábytku,
vestavnou  skříní,  kuchyní  anebo  dalšími  prvky,  které  Vám  šikovný  truhlář
dokáže  zhotovit.  Ve  spolupráci  s  mým  truhlářem  pro  Vás  dokáži  zpracovat
přesný návrh konkrétního kusu nábytku, vymyslet jeho vzhled, vyřešit materiály,
vypracovat výrobní okótované schéma a nechat zpracovat zajímavou cenovou
nabídku.

Barevná a černobílá skica
V nabídce mých služeb je samostatně zahrnuta i barevná a černobílá skica. Tuto
službu lze využít jako doplněk k některé z ostatních, ale můžete skicu poptat i
samostatně. Např. zašlete fotografii a já Vám do ní naskicuji nějakou svou či na
základě popisu Vaši představu, nebo při  návrhu interiéru si můžete dokoupit
další pohledy skicované vizualizace apod. Černobílá skica je kreslená tužkou a
linerem, barevná pak ještě designérskými markery a pastely. 



Půdorys (návrh dispozičního řešení)
Půdorys  a  návrh  dispozičního  řešení  jsou  služby,  které  pracují  s  přesným
měřítkem, s ergonomií a dispozicemi Vašeho prostoru. Tyto služby jsou pro Vás
užitečné  především  tehdy,  potřebujete-li  graficky  přesně  zpracovat  Váš  již
existující (třeba jen rukou nakreslený) půdorys místnosti,  bytu...  nebo i  pokud
Vás  zajímají  ruzná  dispoziční  řešení  a  možnosti  Vašeho  interiéru.  Můžete  si
objednat jeden či více návrhů půdorysu s dispozičním řešením, vždy je zaručena
snaha o co nejideálnější rozmístění zařízení v rámci daného prostoru. Půdorysy
a návrhy dispozičních řešení jsou zpracovávány v počítačovém programu. 

Další služby...
V případě zájmu o službu, která není v mém ceníku individuálně naceněna, se
na ni  můžete poptat skrze kontakty.  Určitě toho zvládnu mnohem více,  než
kolik je zahrnuto v mých naceněných balíčcích. 

Po  domluvě  dokáži  například  zpracovat  velice  jednoduchý  3D  návrh,  jsem
ochotna připravit  workshopy,  přednášky;  v návaznosti  na službu Slavnostní  a
sezónní dekorování lze uvažovat o službách, jakými by mohla být např. pomoc a
doprovod při  výběru a nákupu dekorací  a  doplňků na zvláštní  událost  (např.
pomoc  s  výběrem  vizuální  podoby  dortu,  květinové  výzdoby  apod.)  nebo
zpracování grafického návrhu pozvánek, cedulek pro zasedací pořádek apod.

Veškeré tyto další doplňkové služby si naceňuji individuálně podle konkrétního
zadání. Výchozím bodem pro nacenění je vždy má hodinová sazba 720,- Kč/h,
ale  specifika  každé  činnosti  si  mohou  vyžádat  odchylný  přístup.  Cenovou
kalkulaci pro tyto případy obdržíte na základě poptávky individuálně.


