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KONCEPČNÍ NÁVRH INTERIÉRU

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:

 Koncepční návrh interiéru (cena za 1 prostor)       9.580,- Kč (včetně jedné úpravy)
      6.900,- Kč (bez úprav)

 

Platební podmínky:

 V případě domluvené spolupráce, zaplatíte cenu služby

(Zpracování koncepčního návrhu interiéru vyžaduje čas, počítejte alespoň s 2 - 3 týdny

od zahájení komunikace po prezentaci návrhu.)

(Jaký je rozdíl mezi „klasickým“ návrhem interiéru a koncepčním návrhem interiéru v mém

podání si můžete přečíst v mém článku „Rozdíl mezi návrhem interiéru a koncepčním návrhem

interiéru“ na blogu www.sarkavlckova.cz/blog v sekci „Práce designéra“ nebo zasláním dotazu na

info@sarkavlckova.cz, facebook: Šárka Vlčková – interiérová designérka, instagram:

sarkavlckova_design.)

Standardní postup vzájemné spolupráce:

 Poté, co mě kontaktujete, budu potřebovat co možná nejpodrobněji popis Vašich
představ, požadavků a další informace o Vás a Vašem interiéru. (Můžete mi sami

předložit obrázky, fotografie, rozměry místnosti, co se Vám líbí apod.)

mailto:info@sarkavlckova.cz
http://www.sarkavlckova.cz/blog
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KONCEPČNÍ NÁVRH INTERIÉRU

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

Standardní postup vzájemné spolupráce:

 Po domluvení spolupráce zaplatíte částku za koncepční návrh interiéru.

 Následně Vám zašlu úvodní dotazníkový list s otázkami a dalšími požadavky na

podklady, které od Vás budu pro zpracování koncepčního návrhu interiéru potřebovat.

 Po vypracování úkolu Vás případně požádám o doplňující informace. Pokud jich

budu mít dostatek, začnu zpracovávat koncepční návrh interiéru. 

 V rámci služby koncepční návrh interiéru Vám připravím návrh – půdorys, koncept,

moodboard, simple board, přehled zařizovacích předmětů, nástřel kalkulace…

 Nakonec Vám zašlu finální verzi návrhu s vizualizací (1 skica, v nutných případech

2, barevné). Možné je osobní/elektronické předání, zaslání poštou.

Pokud se Vám bude koncepční návrh zamlouvat, můžete ho použít. 

Pokud byste v něm chtěli udělat následné úpravy, lze se domluvit na konzultacích nebo
koncepční návrh interiéru „překlopit“ do klasického návrhu interiéru a pokračovat...

Jaké výstupy ve spolupráci se mnou obdržíte: 

 Prezentaci návrhu – koncepční moodboard, simple board, přehled zařizovacích 
předmětů a použitých materiálů, půdorys, 1-2 vizualizační skicy, nástřelovou kalkulaci a 
seznam dodavatelů

 Právní dokumenty – smlouvu o dílo, fakturu
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