Jak stworzyć przytulne wnętrze?
D L A C Z E G O WA R T O P O M Y Ś L E Ć O W S P Ó Ł P R A C Y Z P R OJ E K T A N T E M W N Ę T R Z ?
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Jak więc w ogóle do tego się zabrać? Czyli jak stworzyć przytulne wnętrze. Kupując nasze
wymarzone mieszkanie wyobrażamy sobie gdzie co ustawimy, jak ono będzie wyglądać,
na jaki kolor pomalujemy ściany, jakie poduszki kupimy…
Niestety nieraz okazuje się, że to zadanie nas przerasta, że urządzenie całego mieszkania do
prostych wyzwań nie należy. W głowie mieliśmy jakieś pomysły ale rzeczywistość nie wygląda tak jak
sobie wyobrażaliśmy. Jak się w ogóle do tego zabrać? Jak stworzyć przytulne wnętrze gdzie
będziemy się czuli dobrze?
W takich momentach warto się zastanowić nad podjęciem współpracy z doświadczonym
projektantem wnętrz.
Zalet płynących ze współpracy z projektantem wnętrz jest wiele. Przede wszystkim jest on osobą,
która doskonale orientuje się w najnowszych trendach na rynku.
Gdy nie mamy pomysłu na to, jak stylowo i modnie urządzić nasze mieszkanie architekt przygotuje
dla nas projekt który będzie odzwierciedlał nasz gust oraz oczekiwania.
Dużą zaletą współpracy jest też oszczędność czasu. Nie będziemy musieli martwić się o postęp
realizacji prac zgodnie z projektem, gdyż jako specjalista, będzie on nad tym czuwał. Ponadto
oszacuje on koszty oraz dobierze materiały potrzebne do realizacji projektu. Jego wiedza i
doświadczenie z pewnością pozwolą uniknąć wielu błędów, co także skróci proces wykańczania
wnętrz.
Kolejnym plusem jest oszczędność finansowa. Wydaje się, że już sam koszt wynajęcia architekta
obciąży nas finansowo, jednak często okazuje się, że dzięki tej współpracy duża kwota pozostanie w
naszym portfelu. Opierając się na swoim doświadczeniu oraz merytorycznej wiedzy, architekt będzie
wiedział, na jakie aspekty zwrócić uwagę. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych przeróbek, czy
większych zmian w projekcie, oraz nie narazi nas na dodatkowe wydatki związane z koniecznością
dokupienia większej ilości materiałów budowlanych i wykończeniowych.
Następnym atutem współpracy jest fakt, że architekt wnętrz orientuje się nie tylko, co jest modne, ale
również co jest trwałe. Będzie zatem potrafił doradzić, jakie materiały posłużą nam długie lata, a
jakich lepiej unikać ze względu na krótką trwałość.
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W sytuacji, kiedy urządzamy luksusowy apartament, z pewnością podjęcie współpracy ze znanym i
cenionym projektantem zwiększy prestiż tej nieruchomości. Gdybyśmy kiedyś chcieli sprzedać taki
apartament, albo go wynająć, znane nazwisko projektanta z pewnością zwróci uwagę kupujących,
dla których będzie to istotny aspekt.
Dzięki znajomości rynku i dostawców, projektant będzie wiedział, w którym miejscu najlepiej
zamówić konkretne materiały. Możemy mu zlecić także nadzorowanie prac - to z kolei przełoży się
dla nas na dużą oszczędność czasu.
Kluczową kwestią jest moment, w którym zdecydujemy się na podjęcie takiej współpracy.
Z pewnością im szybciej się na to zdecydujemy, tym lepiej. Mając do dyspozycji surowy stan
mieszkania czy apartamentu, projektant zyska duży wachlarz możliwości, dzięki czemu będzie mógł
zaproponować nam najbardziej dogodne rozwiązania aranżacyjne. Zwróci również naszą uwagę na
istotne aspekty oraz doradzi, jakie rozwiązania wybrać, aby zminimalizować koszty urządzenia
wnętrz.

Echo Investment współpracuje z doświadczonymi projektantami wnętrz. Poproś o
kontakt swojego Doradcę Klienta.
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