ZAPRASZAMY NA ZAMIECIONĄ PUSTYNIE
Minimalny wymiar pomieszczenia:
Szacunkowy koszt: 9 250 pln

15 M2

(należy doliczyć koszt dodatków w kwocie około 2250 pln oraz ewentualny koszt drzwi, klamek ,podłogi, ekipy remontowej
itp.)

Wstępna lista produktów: 2 moduły RTV, 4 wiszące wysokie witryny ścienne , stół, 4 krzesła, narożnik, stolik kawowy z
funkcją przechowywania

Termin przygotowania projektu: 14 dni roboczych

(termin liczony od dnia podpisania umowy oraz otrzymania przez Pufastudio
wymiarów pomieszczenia oraz zdjęć)

Charakterystyka projektu:

Klasycznie, ponadczasowo , bezpiecznie. Tu zawsze będzie modnie. Bez względu na porę roku,
zmieniające się trendy czy Twoje gusta ta baza sprawi, że niewielka ingerencja pozwoli na zmianę charakteru salonu. Nie zapomnieliśmy
przy tym o aspektach funkcjonalnych. Ukryjesz wszystko co chcesz, a przy okazji wyeksponujesz to na czy Ci zależy.

W ramach projektu otrzymasz od nas:
2 propozycje układów funkcjonalnych (rozmieszczenia poszczególnych elementów wyposażenia wnętrza)
- Rzut elektryki
- 5 szt Wizualizacji 3d
- 4 Przekroje ścian z opisem zastosowanych materiałów i ich wymiarami
- Kompleksową listę materiałów do zakupu wraz z ich ilośćią, kosztem, miejscem zakupu, linkiem i zdjęciem
-

Jak przygotować się do realizacji projektu:
- Zwymiaruj swoje pomieszczenie zgodnie z instrukcją i wzorem inwentaryzacji
- Wykonaj zdjęcia pomieszczenia
- Zastanów się czy ilość i rodzaj zaproponowanych mebli spełnia Twoje oczekiwania i potrzeby
- Wyślij na naszego maila biuro@pufastudio.pl
zdjęcia oraz ewentualne uwagi odnośnie zmian w zakresie ilości zaproponowanych elementów wyposażenia
- Sprawdź stan ścian, podłóg i posadzek oraz drzwi , czy stolarki okiennej,
jeśli jest taka potrzeba uwzględnij ich naprawę lub wymianę w budżecie
- Pamiętaj o przymocowaniu mebli do ścian oraz stosowaniu się do zaleceń producentów elementów wyposażenia

UWAGA
- Zastrzegamy sobie możliwość zaproponowania produktów alternatywnych w przypadku barku ich dostępności na rynku
- Modele zaproponowane w projekcie mogą nieznacznie różnić się od produktów rzeczywistych
- Przedstawiony w niniejszej ofercie projekt ma charakter poglądowy i nie stanowi projektu do realizacji
-Niniejszy projekt podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Zadzwoń lub napisz:
biuro@pufastudio.pl
tel.: 509 011 818
509 248 878
www.pufastudio.pl

