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Projektant wnętrz
niezbędny?
Jesteście już Państwo zdecydowani na zakup własnego mieszkania? A może wiecie już, od którego dewelopera
chcecie nabyć swoje wymarzone „gniazdko”? Pozostało jeszcze tylko kilka formalności, które sfinalizują proces
zakupowy, kilka miesięcy do odebrania wymarzonych kluczy do własnego, pięknego i nowego mieszkania

Domyślam się, że pojawiają się teraz pytania
związane z tym, jak najlepiej i jak najefektywniej wykorzystać przestrzeń, którą nabyliście.
Jak podzielić metraż? Jak dobrze i funkcjonalnie umeblować pomieszczenia, tak, żeby każdy z domowników czuł się w nich komfortowo,
żeby każdy miał swoje miejsce do pracy, odpoczynku i do przechowywania swoich osobistych rzeczy?
I tutaj pojawia się ktoś, kto może w tym pomóc – architekt wnętrz. Osoba, która zdejmie
z Państwa cały ciężar związany z rozrysowaniem układu funkcjonalnego pokoi, doborem
stylu, wyszukaniem odpowiedniej kolorystyki,
rozrysowaniem mebli, zakupem materiałów
wykończeniowych, nadzorem budowlanym.
Jest tego sporo i zajmuje to naprawdę mnóstwo czasu oraz sporej wiedzy.
Zastanawiacie się Państwo, czy warto skorzystać z pracy architekta wnętrz? Zapewne nie
wiecie, ile kosztuje taki projekt? Domyślam
się, że wahacie się, czy zdecydować się na takie usługi, ponieważ obawiacie się wysokich
kosztów. Wszystko jednak zależy od Państwa
potrzeb. Jeśli macie Państwo jedynie problem
z rozmieszczeniem mebli, zapytajcie o te kwestie. Być może chcecie, żeby architekt poradził
Wam jedynie w doborze stylu, skorzystajcie tylko z tej usługi. Praca projektanta wnętrz nie
musi obejmować pełnego zakresu „pod klucz”.
Może to być jedynie wycinek pracy, zwykła porada lub „projekt express”, czyli szybka usługa
projektowa opierająca się na dwóch spotkaniach i pracy online.
Architekt wnętrz poradzi Państwu, jak najlepiej zaaranżować wnętrze o nietypowych rozmiarach czy kształtach. Podpowie, jak podzielić
przestrzeń, jednocześnie jej nie zamykając lub
nie zmniejszając. Zwróci uwagę na kierunki świata, nasłonecznienie, na rozmiar pokoi,
których nie da się już często zmienić. Czasami
wystarczą niewielkie ingerencje architekta, aby
optycznie powiększyć lub zmniejszyć wnętrza.

Te elementy, które wydają się wadą czy przeszkodą w rozplanowaniu
funkcjonalnym mieszkania, w rękach projektanta mogą dać zaskakujące efekty.
Nawet najpiękniejsze meble, najdroższe tapety nie pomogą w źle rozplanowanym domu lub mieszkaniu. Dlatego w pracy architekta wnętrz
tak ważne jest dobre rozplanowanie układu ścian wewnętrznych.
Wystarczy przesunąć ściankę o jeden metr, żeby uzyskać więcej przestrzeni, a dzięki temu podzielić mieszkanie na strefy, zamknąć wnętrze,
otworzyć je lub stworzyć odpowiednie ciągi komunikacyjne.

Kolejnym ważnym etapem jest wypełnienie pustych przestrzeni. Tutaj
potrzebna jest porada dotycząca stylu, kolorów – czyli klimatu wnętrza.
Nasz dom powinien do nas pasować, odzwierciedlać nasz charakter,
pasje. Życie pośród bibelotów, dekoracyjnych przedmiotów, dodatków,
mebli, kolorów, obić na kanapie to niczym podróż do krainy fantazji.
Architekt wnętrz rozpozna Państwa potrzeby, wyczuje styl, w którym
najlepiej się poczujecie, zaproponuje takie rozwiązania, które odzwierciedlą Państwa pasje oraz zainteresowania.
Klimat wnętrza tworzą detale i meble, które zdobią mieszkanie. W dużym stopniu to one mogą zdecydować o ostatecznym wizerunku poszczególnych pomieszczeń, jego oryginalności i niepowtarzalności.
Dlatego warto skorzystać na tym etapie z pomocy architekta wnętrz.
Taka usługa uwzględnia wybór mebli, dodatków, dekoracji. I dotyczy to nie tylko stylu, materiałów, kolorów, ale producentów i cen, na
które możecie sobie Państwo pozwolić. Architekt wnętrz będzie również pamiętał o tym, że meble muszą być dopasowane do wielkości
pomieszczenia.
Zachęcam do skorzystania z usług pracowni projektowych i pracy architekta wnętrz. Powierzając swoje mieszkanie macie Państwo gwarancję, że Wasz dom będzie dobrze, rozsądnie i piękne zaprojektowany.
Otrzymacie optymalne rozwiązania dla określonego przez Państwa budżetu, zaoszczędzicie czas potrzebny na poszukiwania produktów, unikniecie błędów, a co za tym idzie, niepotrzebnych wydatków. Będziecie
mieć pewność, że mieszkanie, które właśnie odebraliście od dewelopera stanie się Waszym prawdziwym, wymarzonym gniazdkiem, do którego będziecie zawsze wracać z przyjemnością.
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