Bútorfókusz Stúdió
Lakberendezés, irodák, vendéglátó egységek belsőépítészeti
tervezése, kivitelezése

Tervezési tájékoztató
Tisztelt Érdeklődő!
Ebben a leírásban talál bővebb információkat a lakberendezésről, a
tervezés folyamatáról, ez hasznos lehet, ha lakberendezői, tervezői
szolgáltatást szeretne igénybe venni.
Aki először kerül kapcsolatba tervezővel, lakberendezővel, talán az elején
el sem tudja képzelni, hogyan fog lezajlani ez az egész, mi tartozik hozzá,
és mire van szükség ahhoz, hogy az optimumot hozzuk ki belőle, ezért
szeretnénk ebben is segíteni.
Maga a folyamat a következő:
Ha Ön eldöntötte, hogy lakberendezőre-belsőépítészre van
szüksége, és minket választ, akkor az első lépés egy
személyes találkozó. Ez még költségmentes, hiszen csak a
végén adunk pontos árajánlatot, megismerve Önt és a
körülményeket. Ahhoz, hogy találkozzunk, azt kérjük, hogy
leendő ügyfelünk nyilatkozzon: a tervezési költségeknek az
a nagyságrendje, ami weboldalunkon is szerepel, számára
elfogadható. Az első találkozás tehát még minden
elkötelezettségtől mentes, a vége pedig pontos összegű
ajánlat. Ez az első találkozás tartalmaz egy felmérést (ha
átalakítandó lakásról van szó) és egy alapos interjút, hogy
megismerjük Önt és az elképzeléseit, igényeit.
Időtartama: minimum fél nap, komolyabb project esetén
akár egy egész nap is előfordulhat.(ekkor például délelőtt
felmérünk, a megrendelőre pedig délután lesz szükségünk, az
elbeszélgetésre) Azért ennyi, mert ha csak futólag beszéljük meg , akkor
pontatlanak lennének az információink. Például közben derülne ki, hogy
ez is kell még, az is szükséges még. Nincs kellemetlenebb, mint ilyenkor a
felmerült plusz feladatokra hivatkozva megpróbálni korrigálni az árat. Ezt
elkerülendő, alaposan körülnézünk, felmérünk, és a leendő
megrendelőnket kikérdezzük: mit szeretne? Mire számítsunk? Mekkora
hely igénye van? Mennyi bútort, eszközt kell elhelyezni? Hogyan él a
család? Kérjük tehát, hogy ügyfelünk olyan időpontot válasszon, amikor
minderre elegendő idő áll rendelkezésre. Az elbeszélgetés végén már
látjuk, mennyi munkára lesz szükség, így az árajánlatunk is pontos lehet.
Az elbeszélgetés egyik fontos része: tájékozódni az ügyfelünk kedvenc
stílusáról, kedvenc színeiről, kedvenc bútordarabjairól.

Mindig van nálunk egy csomó lakberendezési újság, és elmentett
képek a laptopon, a biztonság kedvéért. De csak azért. Át kell
ugyanis néznünk együtt, a megrendelővel egy csomó képet, és ő
rá kell mutasson: ilyesmi tetszik, ilyesmi pedig nem. Ehhez
legjobb, ha már vannak saját, elmentett képei és ezeket láthatjuk,
a mi képeink csak a vésztartalék. Mindenkit megkérünk tehát:
előzetesen végezzen egy kis gyűjtést. Lehet a Pinterestről, vagy
máshonnan. Minél több kép van. annál jobban bele látunk: mit
kedvel, milyen színek, stílusok kedvesek számára. Ha vannak
információink, hatékonyak tudunk lenni, ha nincsenek, a sötétben
tapogatózunk. Persze, ha valaki ránk bíz mindent, OK, de akkor
olyan lesz, amit mi képzeltünk el, és ránk kell bízza magát és a
lakását, teljes mértékben! Aki viszont ragaszkodik bizonyos
dolgokhoz és stílusokhoz, annak látnunk kell a kedvenceit! Olyan
nem fordulhat elő, hogy pont a lakásába illő megoldásokat talál
valaki az interneten, minden lakás egyedi és másik történet. Ezért
csak a stílus, a színek, a hangulat a fontos.
Ha sikerült mindent tisztázni, pontos árajánlatot adunk.
Az ajánlatok kiértékelése előtt ajánlom áttekinteni a leírás végén
található ismertetőt is a kiviteli tervekről. Ez a tervezési módszer
(a kiviteli tervekben a műszaki rajzok és a színes, térbeli ábrák
együttes szerepeltetése) jól bevált, áttekinthető, egyszerű eszközt
ad a megrendelő és a kivitelezők kezébe.
A mi tervezési munkánk tehát azt jelenti, hogy egy komplett, részletes
tervcsomagot kap a megrendelő, amiben abszolút minden megtalálható,
ami a kivitelezéshez szükséges. Így könnyedén kérhet árajánlatot a
kivitelezésre azonos feltételekkel több helyről, és nincs kiszolgáltatva a
tervező által beajánlott, hozott kivitelezőknek, akik, ha már „helyben
érzik magukat”, esetleg szabadabban szárnyalhat a fantáziájuk a
kalkulációkor.
Persze mi is ajánlunk megbízható kivitelezőket, de ebben a helyzetben ők
is kénytelenek versenyezni a többiekkel!
Így tehát az a tervezési munka, amelynek eredménye a végén egy
részletes tervcsomag, akár meg is térülhet a kivitelezéskor!
A leendő díj a komplett, teljes körű lakberendezési tervezést foglalja
magában, a tervezéssel érintett helyiségekben, illetve területen.
Tehát nem csak vázlatok, hanem először sok és részletes számítógépes
látványterv, majd ezek alapján pontos műszaki tervdokumentáció
készítése.
Nem azonos tehát olyan ajánlatokkal, amelyekben „alap tervezési
csomagok”, „hangulattervek”és különféle korlátozott csomagok szerepelnek, hanem
ajánlatunk az adott területen mindenre kiterjedő, részletes tervezés és hozzá kapcsolódó
műszaki tervek elkészítése.
Ez miért fontos?
A villanyszerelők például rémtörténeteket szoktak mesélni a kétszer-háromszor áthelyezett
csatlakozókról, az asztalosok a rossz helyen lévő vízvezeték csatlakozás és egyebek miatt
teljesen megváltoztatott konyhabútorokról, a megrendelők pedig azokról a kivitelezőkről, akik
pontos tervek hiányában átértelmezték a feladatot, (ahogy nekik kényelmesebb), és képesek
voltak még szakmai érvekkel is alátámasztani, hogy miért kell úgy megoldani, ahogyan ők azt
gondolják. Amikor kiviteli tervdokumentációt készítünk, ilyesmi elképzelhetetlen!

A tervezési díj áfa mentes, és a következőket tartalmazza:
1.) igényfelmérő interjú, részletes felmérés a lakásról és az
ingatlanról, műszaki információk összegyűjtése
2.) koncepcióterv készítése: ez alaprajzi, elrendezési
vázlatokat, térbeli vázlatokat, vagy kevésbé kidolgozott
gépi látványterveket, majd fotószerű látványterveket
jelent, tehát már az egyeztetést is a jól kiértékelhető,
demonstratív látványtervek megbeszélésével végezzük!
3.) a koncepció tervek egyeztetése a megrendelővel, színek,
anyagok, bemutatása, vásárlandó bútorok, lámpák, stb.
bemutatása.
4.) változtatások elvégzése a megrendelővel történt
konzultáció alapján.
5.) végleges látványtervek elkészítése, ezek bemutatása a
megrendelőnek.
6.) A látványtervek száma nincs limitálva, ezért viszonylag
sok látványtervet készítünk.
A látványtervek segítségével a megrendelő előre átláthat
minden apró részletet, így megalapozott döntéseket hozhat.
7.) az elfogadott végleges látványtervek és a rendelkezésre
álló műszaki információk alapján elkészítjük a műszaki
terveket.
8.) konszignációt készítünk a kiválasztott és megvásárlandó
tárgyakról, gyári bútorokról
9.) a megrendelővel burkolólapok, lakástextilek, kiválasztott
gyári bútorok. stb. megtekintése és megvásárlása.
A tervezést számítógéppel végezzük, megrendelőnkkel a
weboldalon is megtekinthető látványtervek segítségével
kommunikálunk, így minden apró részlet előre láthatóvá és
egyeztethetővé válik.
Először vázlatosan, vagy alaprajzi vázlat formájában tisztázzuk a
lényegesebb kérdéseket, megvizsgáljuk, az adott térben milyen
lehetőségek rejlenek, milyen változtatásokkal érdemes számolni.
Nem feltétlenül „fordítjuk fel” a házat, de ha találunk módot a tér
jobb megszervezésére, akkor javasoljuk megrendelőnknek, mit és
hogyan változtassunk meg, akár válaszfalak módosításával, akár
más módon.
Sokszor találtunk jobb megoldást is a tér kialakítására, ilyenkor a
megrendelőtől függ,hogy belemenjünk-e egy komolyabb, válaszfalak átrendezésével is járó
változtatásba, vagy csak az adott keretekből hozzuk ki a maximumot.
Ami gyári, szériabútor formájában nem szerezhető be, vagy eleve nem érdemes (pl. konyha),
annak a továbbiakban elkészítjük az egyedi gyártáshoz szükséges bútorterveit.
A ma divatos egyterű ebédlő-konyha –nappali térkialakítás esetében egyedi kialakítású
bútorokat kell tervezni, és ezekhez még látványos egyedi belsőépítészeti megoldások is
társulnak (álmennyezetek, rejtett világítások, dekoratív burkolatok, egyedi gipszkarton

elemek), ezért a vázlatolgatás helyett a pontos, egyedi tervezés
itt a legfontosabb.
A közlekedők, fürdők számára kiválasztjuk és ajánljuk a
megrendelőnek a megfelelő burkolóanyagokat, majd elkészítjük
ezeknek a helyiségeknek a terveit is.
A látványterveket kiértékelve, a megrendelő észrevételeit,
kívánságait beépítve elkészítjük a szükséges változtatásokat.
Ezeket a változtatásokat addig folytatjuk, amíg megszületik a
megrendelő által elfogadott, végleges megoldás.
Amint a végleges változat megszületett, következik ennek
alapján a kivitelhez szükséges tervdokumentáció elkészítése.
Miért van szükség ezekre a kiviteli tervekre, egyáltalán, mi a
különbség látványtervek és kiviteli tervek között?
A látványtervek: a weboldalon is látható képek, amelyek már
pontosan és fotószerű perspektívából ábrázolják a lakást.
Ha megmutatjuk a szakembereknek, akár ez is elegendő lehetne a
kivitelezéshez. Akkor mi végre kell még külön műszaki terveket
gyártani?.
Egyrészt, a szakember még nem ebből dolgozik, a kép alapján
csak egy elképzelés jelenik meg az agyában a készítendő
dologról. Ezt utána vagy fejben, vagy papíron otthon átalakítja
műszaki nyelvre, méretekre, anyagokra, technológiára. Azaz, ő
folytatja, fejezi be a tulajdonképpeni tervezést.
Ez lehet sikeres is, de nem mindig.
A látványterveken kívülről látszik minden. Neki el kell képzelnie,
mi van belül.
Ekkor szoktak előkerülni az olyan típusú kifogások, hogy a
tervező kitalált valamit, ami jól néz ki, de szerinte ezt nem úgy
kellene megcsinálni, sőt, nem is lehet megoldani így, de majd ő megmondja, hogy hogyan.
Sokszor hallottam már olyanokat, hogy a papír (vagy a számítógép) mindent elbír, a tervezők
mindenféle bolondságot szoktak kitalálni. Egészen addig lehet ilyenekre hivatkozni amíg
nincsenek korrekt kiviteli tervek.
Az általam készített kiviteli tervek birtokában a kivitelezők minimális ellenőrzéssel is „tartják
a helyes irányt”, a megrendelőnek nem kell felesleges vitákba bocsátkozniuk a
szakemberekkel. Az sem ritka, hogy nem is igényelnek különösebb menet közbeni
ellenőrzést, mindent megértettek, és teszik a dolgukat.
Természetesen, ha mégis szükséges, bármikor állok a rendelkezésükre.

Most pedig szeretném bemutatni a kiviteli
tervezést, legalább dióhéjban.
Egy project összes terve nem férne el ebben a
dokumentumban, néha 30-50db tervlapot is
készítek, ha szükséges, ezért most csak
ízelítőnek mutatok be néhány darabot.
Általános alaprajz, metszetek falnézetek, ez
hasonlít az épület terveire, de berendezett
állapotban ábrázolja a belső tereket.

Méretezett falnézet: az illető falon található
dolgokat méretezve, de csak síkban ábrázolja.

Folytassuk a bútortervekkel, egyszerű
bútorokat ugyanis egy jó asztalos a
látványtervek alapján is bármikor el tud
készíteni, komolyabb, bonyolultabb bútorok
esetében viszont már részletrajzokra,és a
térbeli megoldásokat is láttató bútortervekre
is szükség lehet.

Specialitásunk, hogy a fekete-fehér
méretezett terveket kombináljuk a térbeli
részleteket ábrázoló képekkel. Így a
szakemberek részéről is gyorsabban,
könnyebben átlátható, kevesebb a félreértés.
A megrendelő pedig olyan terveket kap
készhez, amelyeket maga is át tud látni, ezért
egy-egy vitás esetben ö is tud dönteni.

A kész bútorterv birtokában elkészül a konyha
csempeburkolatainak terve, és a villamos és
vízcsatlakozások kivitelezésére szolgáló terv is.
Természetesen nem csak a konyhában, ide most
egy konyha falnézetét szerkesztem be. Ezeken
méretezve jelenítjük meg a szükséges víz és
elektromos csatlakozások helyét, tanácsos a
tervezést úgy időzíteni, hogy a szakipari
munkák idejére ez már rendelkezésre álljon

A fürdők, mellékhelyiségek esetében a burkolási
tervek falanként ábrázolják a szükséges
burkolatokat, méretekkel,
anyagmennyiségekkel, valamint a gépészeti
csatlakozások elhelyezését.
A burkolási tervek kiterjednek minden érintett
helyiségre, ahol minta vagy a fektetés módja
indokolja, ott méretezett fektetési terv készül

Padlóburkolatok kiosztási tervei, ha minta,
struktúra szerint történik a lerakás, akkor
méretezett burkolási terv formájában, ha minta
nélkül, egyöntetű burkolólappal burkolunk,
akkor egyszerűsített formában, de a típus, a
méretek és az anyagmennyiség megadásával.

Világítási, illetve elektromos terv, amely
elhelyezési terv (nem kábel nyomvonal terv) de
minden lényeges elem elhelyezését tartalmazza.
Ez összhangban készül a konszignációval, amely
a vásárlandó lámpatestek típusát és darabszámát
rögzíti.

Egyes esetekben előfordulhat álmennyezet készítésének igénye is, (ezt természetesen mindig
az adott körülmények tehetik indokolttá), ebben az esetben is sokat segít megrendelő és
kivitelező számára egyaránt a téri ábrázolás és a méretezett tervdokumentáció
összekapcsolása.

Természetesen az elkészített tervekkel nem hagyjuk egyedül a megrendelőt, amennyiben
maga választ kivitelezőket, ezen kivitelezők művezetéséről gondoskodunk, ha pedig a mi
általunk ajánlott kivitelezők dolgoznak, akkor értelemszerűen kontrolláljuk őket.
A külső kivitelezők művezetése az ajánlatban leírtak szerinti a tervezési megbízás része: a
kivitelezés megkezdésekor egyeztetés, egy későbbi időpontban pedig a felmerült esetleges
részletkérdések tisztázása. Ha az adott helyzet indokolja, például bonyolult épületszerkezet
kerül bontásra vagy módosításra, akkor külön megállapodás szerint akár napi vagy heti
művezetés is megoldható.
A kivitelezéshez pedig tudunk ajánlani velünk kooperáló megbízható cégeket, akik
természetesen ugyanolyan feltételekkel adnak árajánlatot, mint bárki más.
Szívesen adunk ajánlatot teljes, komplett kivitelezésre is, de részfeladatokra is.
Költségtakarékossági okokból azt szoktuk ajánlani a megrendelőinknek, hogy egy –egy
átalakítás során például gipszkartonost,villanyszerelőt, festőt bárhonnan érdemes választani,
de ha nincs ismeretségi körében megfelelő vállalkozó, akkor segítünk. Burkolót,asztalost,
kandallóépítőt, függöny stúdiót, azaz a kényesebb, igényesebb hozzáállást igénylő
kivitelezőket rendszeresen szoktunk ajánlani ügyfeleink megelégedésére, elsősorban az „erős
középkategória” köréből, tehát a még megfizethető, de már komoly minőséget produkálni
képes vállalkozók közül.
Remélem, a bemutatkozásunk elnyerte tetszését.
Bízom benne, hogy eredményesen működhetünk együtt az Ön lakásának minél komfortosabb
és minél esztétikusabb kialakításában.

