Šárka Vlčková

interiérová designérka
Na Aleji 402, Cítoliby 439 02
IČ: 08501831
Tel. 730 966 873

e-mail: info@sarkavlckova.cz

web: www.sarkavlckova.cz

NÁVRH INTERIÉRU A REDESIGN
Děkuji za Vaši chuť pustit se se mnou do díla.
Zde jsou základní informace o tom, jak naše spolupráce bude probíhat:

Služby, ke kterým se následující informace vztahují:


Návrh interiéru

individuální dle rozsahu
(průměr za kompletní zhotovení návrhu včetně konzultací
dle postupu níže cca 15.600 – 18.200,- Kč)



Návrh redesignu interiéru



další konzultace a práce k návrhu mimo základní balíček

700,- Kč/h



dopravné

8,- Kč/km

(Zpracování kompletní dokumentace návrhu vyžaduje spoustu času.
Počítejte cca s 5-6 týdny od úvodní schůzky až po prezentaci návrhu.)

Platební podmínky:


Úvodní schůzka/kontakt jsou nezávazné



V případě domluvené spolupráce zaplatíte zálohu ve výši 60% ze sjednané ceny návrhu



Doplatek ve výši 40% z ceny návrhu zaplatíte po poslední konzultaci o úpravách návrhu,
při které dostanete doplatkovou fakturu
!! Předání materiálů a skic proběhne až po uhrazení celé částky za návrh !!



Další potřebná konzultace a úpravy k návrhu mimo základní postup se platí hodinovou
sazbou před počátkem konzultace (lze se domluvit, že se cena za další konzultaci
připočte k ceně doplatku za návrh)
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Standardní postup vzájemné spolupráce:
 Při prvním kontaktu/oslovení si popovídáme o Vašich představách a mých
možnostech Vám pomoci. Zároveň Vám sdělím částku za zpracování návrhu.
 Na úvodní schůzce (cca 2 hodiny) se vzájemně představíme, upřesníme si informace,
zjistím Vaše očekávání a požadavky a ukáži Vám svou dosavadní práci.
 Po úvodní schůzce se pevně rozhodnete pro spolupráci se mnou a zaplatíte

zálohu ve výši 60% z ceny návrhu.

 Po přijetí platby Vám předložím k vyplnění klientský dotazník a prezentaci s
typizovanými obrázky interiérů, ve které se budete mít za úkol vyjadřovat k jednotlivým
zobrazovaným úkazům – Líbí/Nelíbí + komentář.
 Po vypracování obou úkolů si domluvíme zaměřovací schůzku, která se uskuteční ve
Vašem interiéru, kde si zaměřím a zdokumentuji Váš prostor (cca 2 hodiny).
 Po zaměřovací schůzce připravím návrh půdorysu a dispozičních možností, který
Vám následně zašlu k písemné/videokonferenční konzultaci (cca 1 hodina).
 Po schválení dispozičního rozmístění prostoru zpracuji hlavní část návrhu – půdorys,
koncept, moodboard, simple board, přehled zařizovacích předmětů, nábytku na
míru, první nástřel kalkulace.
 Následuje osobní/písemná/videokonferenční konzultace vytvořeného návrhu
(cca 2 hodiny). Zde je čas na Vaše připomínky, úpravy, doplnění.
 Po konzultaci mě čekají domluvené úpravy návrhu a dolaďování detailů.
 Na 5. schůzce (cca 1 hodina) si odsouhlasíme provedené změny, rozpočet i návrh a
vystavím Vám doplatkovou fakturu na uhrazení zbylých 40% ceny návrhu.
(Pokud na 5. schůzce nedojde k finální shodě a odsouhlasení návrhu, je nasnadě
domluvení a nacenění dodatečné práce a další konzultace)
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Standardní postup vzájemné spolupráce:


Po odsouhlasení návrhu a uhrazení doplatku zpracuji finální dokumentaci návrhu
včetně kalkulace a vizualizací (2 skicy, v nutných případech 3-4).

 Následuje prezentace a předání kompletní dokumentace návrhu s přiloženým
postupem k realizaci, kalkulace, popř. kontakty na dodavatele.

Podpora při realizaci projektu: (Komunikace s Vámi/ s externími dodavateli,
doplňkové otázky k návrhu z Vaší strany, navštěvování showroomů apod.)

10% z ceny realizace (kalkulace návrhu)

PO REALIZACI NABÍZÍM ZDARMA KOMPLETNÍ ZÁVĚREČNÝ STAGING:
 Pomoc s rozmístěním zařizovacího vybavení v interiéru podle návrhu
 Kompletní dekorování interiéru (podle i mimo návrh)
 Vyfocení interiéru

Jaké výstupy ve spolupráci se mnou obdržíte:


Prezentaci návrhu – koncepční moodboard, simple board, přehled zařizovacích
předmětů a použitých materiálů, půdorys, 1 vizualizační skicu (v nutných případech 2),
kalkulaci a seznam dodavatelů, popř. kontakty na řemeslníky, a průvodní část k
usnadnění vlastní realizace návrhu; úvodní balíček



Právní dokumenty – smlouvu o dílo, zálohovou fakturu, doplatkovou fakturu

