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ŁUKASZEWICZ STUDIO
“Budowanie wnętrz to tworzenie nastrojów, definiowanie ich
w formach, proporcjach, fakturach i kolorach.”
Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki
Gdańskiej. Od 2008 roku zajmuję się projektowaniem
wnętrz. W swoim dorobku mam liczne realizacje w projektach mieszkaniowych, a także projekty elewacji budynków
oraz wnętrz publicznych. Nieustannie poszerzam swoją
wiedzę współpracując z najlepszymi biurami projektowymi
w Polsce.
W swojej pracy przykładam dużą wagę do przyzwyczajeń
klienta, jego gustów i oczekiwań. Przekładam indywidualne
wizje na formę i funkcję, dając początek procesowi projektowemu. Uważam, że dobre wnętrze to przede wszystkim
przemyślany plan, rzetelne techniczne rozwiązania uzupełnione o piękne wykończenia i dekoracje.
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CEL
Proces projektowy często okazuje
się być ogromnym wyzwaniem. Ilość
poświęconego czasu, decyzji do podjęcia, problemów do rozwiązania, może
przerastać nowych właścicieli nieruchomości.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
moich klientów, stworzyłam gotowy
pakiet wykończeń wnętrz, który ma być
pomocą przy urządzaniu domów.
Dzielę się w nim swoją wiedzą i doświadczeniem. Tym samym przejmuję
wszystkie obowiązki związane z zaprojektowaniem nowego domu. Nie
zapominając o tym, aby każdy z projektów odpowiadał potrzebom i estetyce
nowych właścicieli.
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OFERTA
Programy wykończeniowe pod klucz to wielka oszczędność czasu oraz z góry znany budżet przedsięwzięcia. Współpraca rozpoczyna się od rozmowy,
zebrania inspiracji, oraz omówienia oczekiwań i wizji. Następnie wybieramy optymalny pakiet wykończenia wnętrz, w oparciu o który, aranżujemy
przestrzeń do życia. Finałem projektu jest dokumentacja techniczna, kosztorys budowlany oraz wizualizacje.
Wszystkie proponowane materiały wykończeniowe, są produkowane przez wiodące marki, wyselekcjonowane przeze mnie pod względem jakości
oraz estetyki. Ponadto współpracuję z ekipami budowlanymi, które cechują się sprawdzoną jakością oraz z góry ustaloną ceną na oferowany zakres
prac.
Przedstawiona oferta jest połączeniem gotowego procesu projektowego z indywidualnym wyborem materiałów wykończeniowych. Całość ciężkich
prac budowlanych, zawartych w ofercie, przebiega pod nadzorem architekta.
Proponujemy Państwu rozszerzenie gotowych pakietów pod klucz, o kompleksowy projekt wykończeń wnętrz, który zawiera projekt zabudów
stolarskich, prac ślusarskich czy szklarskich oraz dobór mebli ruchomych.
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PROCES PROJEKTOWY
1

SPOTKANIE PROJEKTOWE

- OMÓWIENIE KONCEPCJI I WIZJI

2

3

INWENTARYZACJA

- POMIAR LOKALU

WYBÓR PROGRAMU

PROJEKTOWEGO

- OMÓWIENIE ZAKRESU PRAC

4

PODPISANIE

5

6

ZESTAWIENIE

KOLORYSTYCZNO - MATERIAŁOWE
- BUDOWANIE WIZJI WNĘTRZA
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9

WYBÓR MATERIAŁÓW

WYKOŃCZENIOWYCH

UKŁAD FUNKCJONALNY

- DWIE PROPOZYCJE

8

WIZUALIZACJE

UMOWY

POMIESZCZEŃ WG OFERTY

2 TYGODNIE

2-4 TYGODNI

13

PROJEKT

WYKONAWCZY

10

DOBÓR WYPOSAŻENIA

I OŚWIETLENIA PROJEKTOWANYCH
POMIESZCZEŃ

11

12

14

ZAMÓWIENIE MATERIAŁÓW

WYKOŃCZENIOWYCH

15

KOSZTORYS

ZATWIERDZENIE
PROJEKTU

2-4 TYGODNI

OMÓWIENIE

HARMONOGRAMU PRAC

PRACE

WYKOŃCZENIOWE

16

ZAKOŃCZENIE PRAC

- ODBIÓR LOKALU
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PROGRAM SMART
CENA 1200 zł / M2 BRUTTO*
PROJEKT +
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE +
PRACE REMONTOWE

CENA 850 zł / M2 BRUTTO*
PROJEKT +
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

* Ceny aktualne na dzień 22.02.2022,
mogą ulec zmianie
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POMIESZCZENIE

ŁAZIENKA

ZAKRES
Wykończenie ścian
i podłóg

Hydroizolacja strefy mokrej. Ułożenie glazury do wysokości 220 cm z fugowaniem wg specyfikacji płytki.
Malowanie sufitu na biało, malowanie ścian farbą wilgocioodporną z oferty Flugger. Ułożenie płytek podłogowych,
w wymiarach od 20x20 cm do 60x90 cm, z fugowaniem i silikonowaniem. Płytki łączone pod kątem 450.
Lustro klejone do powierzchni 1,5 m2. Płytki polskich lub hiszpańskich producentów.

Ceramika sanitarna

Montaż i osadzenie wanny do długości 180 cm lub brodzika prysznicowego 80x80/ 90x90 z kabiną prysznicową
lub brodzik w posadzce z odpływem liniowym i ścianka prysznicowa typu walk-in. Montaż umywalki wiszącej
z widocznym syfonem. Montaż miski ustępowej wiszącej, deska sedesowa zwykła.
* montaż ceramiki i armatury zgodny z pierwotnym układem przyłączy w stanie deweloperskim.
Zmiany w instalacji wodno- kanalizacyjnej podlegają indywidualnej wycenie i dopłacie.

Armatura łazienkowa

TOALETA

SPECYFIKACJA

Montaż baterii wannowej natynkowej z uchwytem punktowym lub montaż baterii prysznicowej natynkowej
z uchwytem punktowym. Montaż baterii umywalkowej sztorcowej lub natynkowej.
* możliwość rozszerzenia prysznica o deszczownicę za dopłatą.

Wykończenie ścian
i podłóg

Ułożenie glazury do wysokości 120 cm z fugowaniem wg specyfikacji płytki. Malowanie sufitu na biało, malowanie
ścian farbą wilgocioodporną z oferty Flugger. Ułożenie płytek podłogowych, w wymiarach od 20x20 cm do 60x90 cm,
z fugowaniem i silikonowaniem. Płytki łączone pod kątem 450. Lustro klejone do powierzchni 1,5 m2. Płytki polskich
lub hiszpańskich producentów.

Ceramika sanitarna

Montaż umywalki wiszącej z widocznym syfonem. Montaż miski ustępowej wiszącej, deska sedesowa zwykła.
* montaż ceramiki i armatury zgodny z pierwotnym układem przyłączy w stanie deweloperskim. Zmiany w instalacji
wodno- kanalizacyjnej podlegają indywidualnej wycenie i dopłacie.

Armatura łazienkowa

Montaż baterii umywalkowej sztorcowej lub natynkowej.

KUCHNIA

Wykończenie ścian
i podłóg

Ułożenie pasa roboczego z płytek o wysokości h 60 cm. Ułożenie płytek podłogowych, w wymiarach od 20x20 cm
do 60x90 cm, z fugowaniem wg specyfikacji płytki. Cokół ścienny Foge. Łączenie płytki i deski korkiem lub fugą
elastyczną. Malowanie sufitu na biało, malowanie ścian farbą z oferty Flugger.

POKOJE,
SYPIALNIE

Wykończenie ścian
i podłóg

Ułożenie parkietu lub desek. Cokół ścienny Foge. Łączenia korkiem lub fugą elastyczną.
Malowanie sufitu na biało, malowanie ścian farbą z oferty Flugger.

Drzwi wewnętrzne

Montaż drzwi wraz z klamkami. Drzwi z ukrytymi zawiasami. Zamek magnetyczny.

CAŁOŚĆ

Materiały budowlane

W opcji z ekipą wykończeniową : materiały wykończeniowe jak kleje, fugi, silikony, grunty, farby, folie w płynie.

Oferta przygotowana dla lokali o powierzchni powyżej 110 m2.
Niniejsza oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

PROGRAM TOP
CENA 1700 zł / M2 BRUTTO*
PROJEKT +
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE +
PRACE REMONTOWE

CENA 1300 zł / M2 BRUTTO*
PROJEKT +
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

* Ceny aktualne na dzień 22.02.2022,
mogą ulec zmianie
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POMIESZCZENIE

ŁAZIENKA

ZAKRES
Wykończenie ścian
i podłóg

Hydroizolacja strefy mokrej. . Ułożenie glazury do wysokości 270 cm z fugowaniem wg specyfikacji płytki.
Malowanie sufitu na biało, malowanie ścian farbą wilgocioodporną z oferty Flugger. Ułożenie płytek podłogowych,
do wymiaru 100x 100 cm lub drobnych 15x 15 cm, z fugowaniem i silikonowaniem. Płytki łączone pod kątem 450.
Lustro klejone do powierzchni 2 m2.

Ceramika sanitarna

Montaż i osadzenie wanny do długości 180 cm lub brodzika o wymiarach 80x80 cm lub 90x90 cm, razem z kabiną
prysznicową lub brodzik z odpływem liniowym z ścianką prysznicową typu walk-in. Możliwość montażu wanny
wolnostojącej. Montaż umywalki wiszącej z widocznym syfonem. Montaż miski ustępowej wiszącej, deska sedesowa
wolnoopadająca.
* montaż ceramiki i armatury zgodny z pierwotnym układem przyłączy w stanie deweloperskim. Zmiany w instalacji
wodno- kanalizacyjnej podlegają indywidualnej wycenie i dopłacie.

Armatura łazienkowa

TOALETA

SPECYFIKACJA

Montaż baterii wannowej natynkowej z uchwytem punktowym lub baterii prysznicowej natynkowej z uchwytem
punktowym i deszczownicą. Montaż baterii umywalkowej sztorcowej lub podtynkowej

Wykończenie ścian
i podłóg

Ułożenie glazury do wysokości 270 cm z fugowaniem wg specyfikacji płytki. Malowanie sufitu na biało, malowanie
ścian farbą wilgocioodporną z oferty Flugger. Ułożenie płytek podłogowych, do wymiaru 100x100 cm lub drobnych
15x 15 cm, z fugowaniem i silikonowaniem. Płytki łączone pod kątem 450. Lustro klejone do powierzchni 2 m2.

Ceramika sanitarna

Montaż umywalki wiszącej z widocznym syfonem.
Montaż miski ustępowej wiszącej, deska sedesowa wolnoopadająca.
* montaż ceramiki i armatury zgodny z pierwotnym układem przyłączy w stanie deweloperskim. Zmiany w instalacji
wodno- kanalizacyjnej podlegają indywidualnej wycenie i dopłacie.

Armatura łazienkowa

Montaż baterii umywalkowej sztorcowej lub podtynkowej.

KUCHNIA

Wykończenie ścian
i podłóg

Ułożenie pasa roboczego z płytek o wysokości h 60 cm. Ułożenie płytek podłogowych, do wymiaru 100x100 cm lub
drobnych 15x 15 cm, z fugowaniem wg specyfikacji płytki. Cokół ścienny Foge. Łączenie płytki i deski korkiem lub fugą
elastyczną. Malowanie sufitu na biało, malowanie ścian farbą z oferty Flugger.

POKOJE,
SYPIALNIE

Wykończenie ścian
i podłóg

Ułożenie parkietu lub desek. Cokół ścienny Foge. Łączenia korkiem lub fugą elastyczną.
Malowanie sufitu na biało, malowanie ścian farbą z oferty Flugger.

CAŁOŚĆ

Drzwi wewnętrzne
Materiały budowlane

Montaż drzwi wraz z klamkami. Drzwi z ukrytymi zawiasami. Zamek magnetyczny.
Możliwość wykorzystania drzwi w ukrytej ościeżnicy.
W opcji z ekipą wykończeniową : materiały wykończeniowe jak kleje, fugi, silikony, grunty, farby, folie w płynie.

Oferta przygotowana dla lokali o powierzchni powyżej 110 m2.
Niniejsza oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

ZAKRES PRAC, MATERIAŁY
• Istnieje możliwość wymiany produktów z innych programów
„pod klucz” wg indywidualnej wyceny.
• Kolekcje płytek nie obejmują dekorów czy mozaik, które są płatne dodatkowo wg indywidualnej wyceny.
• Możliwość zastosowania innych materiałów typy okładziny
z cegły, tapety, betonu itp. wg indywidualnej wyceny.
• Prace wykończeniowe nie przewidują prac dodatkowych takich
jak np. zmiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, wyburzenia lub
postawienie dodatkowych ścian, wykonanie sufitu podwieszanego, zabudowy stelaża, zmiany instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia, gładzie gipsowe, wylewka samopoziomująca,
ułożenie dodatkowych okładzin lub tapet itp. Prace dodatkowe
podlegają indywidualnej wycenie.
• Koszt programu „pod klucz” wyliczany jest na podstawie powierzchni domu liczonej po podłodze.
• Planowana ilość i rozmieszczenie materiałów instalacyjnych
i wykończeniowych zgodna z rzutem deweloperskim.
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INDYWIDUALNY,
KOMPLEKSOWY
PROJEKT
CENA 200 zł / M2 BRUTTO*
PROJEKT + NADZÓR AUTORSKI

* Ceny aktualne na dzień 22.02.2022,
mogą ulec zmianie
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PROJEKT OGRODÓW
CENA od 2500 zł BRUTTO*
PROJEKT + KOSZTORYS

*Cena dotyczy ogrodów od 90-250 m2.
Ceny aktualne na dzień 22.02.2022,
mogą ulec zmianie.
Projekt tarasów wyceniany indywidualnie.
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ULEPSZ SWÓJ PROJEKT
Dodaj elementy, które nadadzą indywidualnego charakteru. Wybieraj z szerokiej oferty okładzin ściennych, sztukaterii czy grzejników.

TAPETA

GRZEJNIKI

CEGŁA, PŁYTY BETONOWE

SCHODY

SZTUKATERIA
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ULEPSZ SWÓJ PROJEKT
LAMELE ŚCIENNE

ZIELONE ŚCIANY

OŚWIETLENIE TECHNICZNE
I DEKORACYJNE

KAMIEŃ /
SPIEK KWARCOWY

16

REALIZACJE
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Agnieszka Łukaszewicz
+48 602 505 705
lukaszewicz.studio@gmail.com
lukaszewicz.carbonmade.com

