
Štúdia Základné Realistické Podrobný
interiéru podklady vizualizácie realizačný

k realizácii projekt

Obývačka + kuchyňa + jedáleň   (30-40m2) EXTRA ✓ ✓ ✓ ✓ 2 070 €
Kuchyňa + jedáleň   (do 12m2) EXTRA ✓ ✓ ✓ ✓ 1 390 €
Obývačka   (12-25m2) EXTRA ✓ ✓ ✓ ✓ 890 €
Detská izba   (do 20m2) EXTRA ✓ ✓ ✓ ✓ 830 €
Spálňa   (do 20m2) EXTRA ✓ ✓ ✓ ✓ 800 €
Zádverie   (do 8m2) EXTRA ✓ ✓ ✓ ✓ 530 €
Kúpeľňa   (6-12 m2) EXTRA ✓ ✓ ✓ ✓ 850 €

Jednotlivé priestory je možné objednávať aj postupne. 

Všetky ceny sú koncové. Nie sme platci DPH.

Stručné vysvetlivky:
Balíky služieb - osvedčená kombinácia našich služieb poskladané z jednotlivých fáz návrhu a projektu interiéru.

Štúdia interiéru - hlavná časť práce interiérového architekta. Vymyslenie a spracovanie návrhu riešeného priestoru do 3D modelu.

Základné podklady k realizácii - podklady s rozmermi a popismi potrebnými pre nacenenie a realizáciu.

Realistické vizualizácie - vernejšie zobrazenie návrhu v 3D prevedení v skoro fotorealistickej kvalite.

Podrobný realizačný projekt - najpodrobnejšie spracovanie projektu interiéru.

Realizácia interiéru na kľúč - V prípade záujmu zabezpečujeme aj realizáciu. Podmienky a ceny upresňujeme po uzavretí návrhu.

platnosť ceníka od 12.03.2021

EXTRA - Interiér

V tomto balíku je návrh interiéru spracovaný najpodrobnejšie zo všetkých balíkov. Ide o 
komplexný balík so štúdiou, vizualizáciami a podrobnými výkresmi k realizácii interiéru. 
Štandardne sa v praxi takýto rozsah používa pri všetkých typoch interiérov. Hlavne pri väčších 
stavbách. Tento balík máme v ponuke aj pre riešenie obytných interiérov, ale v praxi ho často 
neriešime. Zvyčajne našim klientom k úspešnej realizácii stačí balík PREMIUM. Balík EXTRA 
preto odporúčame v prípade, že riešime vysoko špecifické návrhy a prvky v interiéri, s ktorými 
by mali realizačné firmy a výrobcovia nábytku bez našich podrobných výkresov problémy.

Orientačný cenník - domy a byty (výber z cien)
Popis priestoru Balík

služieb
Obsah balíka služieb Cena

Podrobné vysvetlenie rozsahu a doplnkových služieb vám vysvetlíme telefonicky alebo osobne a pridávame ho aj priamo ku individuálnym 

cenovým kalkuláciám.

Tento orientačný cenník slúži pre základnú predstavu, koľko stoja naše služby. Vybraté ceny sú pre najčastejšie riešené priestory a ich plochy. 

Nacenenia služieb robíme individuálne pre každý návrh. Lebo cenu ovplyvňujú rôzne veci. Napríklad, či je potrebé spraviť zameranie priestoru, 

alebo máte digitány podklad, či je priestor tvarovo jednoduchý, alebo komplikovaný a podobne.

Orientačný cenník - komerčné priestory

Komerčné priestory môžu byť veľmi rôznorodé. Riešili sme už napríklad reštaurácie, kaviarne, hotely, kancelárske priestory, ambulancie, 

pekáreň, showroom automobilky, predajne nábytku a ďalšie rôzne. Cena sa preto nedá vopred jednoznačne určiť bez znalosti rozsahu a 

náročnosti riešenia. Na komerčné priestory pripravujeme cenové ponuky individuálne po osobných stretnutiach. 

Na komerčné priestory preto nemáme vytvorené balíky služieb ako pre obytné priestory.
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