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PAKIET BRĄZOWY
Pierwszy z czterech zakresów projektu wnętrza oferowanego przez yv design.  
Podstawowy zakres umożliwia dobór optymalnego rozwiązania funkcjonalnego wnętrza. 
Możliwość rozszerzenia pakietu pozwala na dostosowanie elementów projektowych do 
wymagań klienta.

DLA KOGO ?
PAKIET BRĄZOWY jest przeznaczony dla osób, które są w trakcie wykonywania remontu, 
wiedzą jakie meble wybiorą, ale potrzebują drobnej porady, która umożliwi wybór 
najbardziej funkcjonalnego układu w danym pomieszczeniu.

Podstawowa zawartość PAKIETU BRĄZOWEGO:
– opracowanie w formie on-line
– 3 koncepcje układu funkcjonalnego → wybór najodpowiedniejszej i 

dopracowanie wersji finalnej

Możliwość dodatkowego rozszerzenia PAKIETU BRĄZOWEGO:
– inwentaryzacja pomieszczenia
– układ ścian działowych* 
– układ podłogi*
– układ sufitów*
– kłady ścian / rozwinięcia ścian*
– proponowana kolorystyka RAL i dobór materiałów /ogólne założenia/
– dobór kolorystyki, mebli i materiałów [3 przykłady]
– wizualizacja nr I - rzut z góry na całość
– wizualizacja nr II - wybrane widoki
– wizualizacja nr II - kłady ścian
– wizualizacja nr III - fotorealistyczne widoki ostatecznej koncepcji +  zmiana 

materiałów na wizualizacji
– projekt mebla – pojedynczy
– projekt mebli – komplet*
– grafiki opracowane indywidualnie 
– projekt oświetlenia 
– dobór opraw oświetleniowych
– rozmieszczenie przyłączy elektrycznych*
– rozmieszczenie hydrauliki*
– zestawienia powierzchni i materiałów*

* rozszerzenie możliwe wyłącznie na podstawie inwentaryzacji wykonanej przez yv design

Całość projektu opracowana jest w formie rysunku 2d (czarno-biały rzut) z naniesionym 
układem funkcjonalnym, bez szczegółowego wymiarowania - wg przykładu poniżej 

WAŻNA INFORMACJA: 
- Podstawowa zawartość PAKIETU nie ulega pomniejszeniu – istnieje jednak możliwość
rozszerzenia  pakietu  o  wybrane  elementy,  które  zostaną  wycenione  oddzielnie  i
przekazane  inwestorowi  do  akceptacji  przed  rozpoczęciem  opracowania.  Wszystkie
elementy  wyceniane  i  akceptacja  inwestora  są  przekazywane  wyłącznie  w  formie
pisemnej (mail lub wersja drukowana podpisana przez obie strony).

-  Projekt  wnętrz  w  wersji  BRĄZOWEJ  jest  możliwy  do  wykonania  w  formie  on-line.
Inwestor  w  tym  przypadku  zobowiązuje  się  do  przekazania  podstawowych  informacji
dotyczących  projektowanego  wnętrza  (wymiary  pomieszczenia  tj.  długość,  szerokość,
wysokość). Projektanci nie biorą odpowiedzialności za niezgodność wymiarów.
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PRZYKŁADOWY PROJEKT W PODSTAWOWEJ ZAWARTOŚCI PAKIETU: 
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Rysunek 1: układ funkcjonalny


