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- Wizualizacje przestrzenne pomieszczeń

PakietPakiet SILVER najczęściej  jest wybierany  przez  inwestorów, którzy w oparciu  
o   przygotowane   wizualizacje,   realizację   projektu   wykonują  we  własnym 
zakresie.  Inwestor  decydujący  się  na ten pakiet otrzymuje kilka / kilkanaście 
ujęć  pomieszczenia /mieszkania / domu i w oparciu  o  obrazy   (wraz  z  pełną   
kolorystyką, teksturami  oraz  elementami wyposażenia wnętrz) sam poszukuje   
materiałów i elementów wyposażenia.

90zł/m2

Komu polecamy ten pakiet?

Pakiet   ten   zalecamy   osobom   samodzielnym  projektowo,  zaangażowanym 
w  pracę  nad  wnętrzem  lub  osobom,  które  mają bardzo sprecyzowaną wizję   
swojego   wymarzonego   wnętrza  i   potrzebują  jedynie  potwierdzenia swoich 
wyborów w formie gotowych obrazów.

PAKIETSilverPAKIET



- Wizualizacje przestrzenne pomieszczeń
- Dobór materiałów wykończeniowych (wersja podstawowa)
- Dobór elementów wyposażenia wnętrz (wersja podstawowa)
- Dobór oświetlenia (wersja podstawowa)
- Dobór dużych elementów dekoracyjnych (wersja podstawowa)
- Wsparcie inwestora do momentu wprowadzenia się do mieszkania/domu

Pakiet  Pakiet  GOLD  to przede wszystkim wygoda ze  względu na proste zestawienie 
materiałów i elementów wyposażenia wnętrz w jednym pliku. 
Architekt Opiekun,  w  oparciu  o rzetelny wywiad oraz otrzymane od inwestora Architekt Opiekun,  w  oparciu  o rzetelny wywiad oraz otrzymane od inwestora 
inspiracje   –  rozpoczyna  pracę  nad  projektem.   Po  wykonaniu  wizualizacji, 
a   następnie   po   akceptacji   obrazów   przez   inwestora,   przechodzimy  do 
podsumowania   i   zebrania   niezbędnych   informacji,   tj.   nazwa   produktu, 
producent,  link  do  produktu  w  jednym  miejscu/pliku (pakiet nie uwzględnia 
doboru sprzętów RTV i AGD).

Komu polecamy ten pakiet?

Pakiet   ten   cieszy  się  dużym  zainteresowaniem  wśród  inwestorów,  którzy Pakiet   ten   cieszy  się  dużym  zainteresowaniem  wśród  inwestorów,  którzy 
dokonali  zakupu  u dewelopera i posiadają kompletną dokumentację dotyczącą 
m.in. elektryki i przyłączy wod-kan.  Jest  on  również  częstym wyborem kiedy 
zaawansowanie  prac  budowlanych  jest  na  wysokim  poziomie  i inwestor nie 
chce zmieniać istniejących już elementów instalacji.

140zł/m2
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- Wizualizacje przestrzenne pomieszczeń
- Dobór materiałów wykończeniowych (wersja podstawowa)
- Dobór elementów wyposażenia wnętrz (wersja podstawowa)
- Dobór oświetlenia (wersja podstawowa)
- Dobór dużych elementów dekoracyjnych (wersja podstawowa)
- Wsparcie inwestora do momentu wprowadzenia się do mieszkania/domu

Pakiet  

PAKIET



*Wersja   rozszerzona   uwzględnia   zestawienie   następujących   informacji  w  arkuszu  kalkulacyjnym:  nazwa 
produktu, nazwa producenta, link do produktu,  cena  jednostkowa,  suma,  alternatywa produktowa,  dodatkowe  
wskazówki; pakiet nie uwzględnia doboru sprzętów RTV i AGD.
**Niezbędny  adres  mailowy  w  domenie  @gmail.com;  dostęp  do folderu inwestor otrzymuje na okres 365dni.
***Opcja   dostępna   dla   inwestorów, których powierzchnia projektowana mieści się w Poznaniu lub okolicy (do 
30km).

- Wizualizacje przestrzenne pomieszczeń
- Dobór materiałów wykończeniowych (wersja rozszerzona*)
- Dobór elementów wyposażenia wnętrz (wersja rozszerzona*)
- Dobór oświetlenia (wersja rozszerzona*)
- Dobór dużych elementów dekoracyjnych (wersja rozszerzona*)
- Układ funkcjonalny przedstawiony na rzucie z wymiarami
- Kłady ścian z wymiarami- Kłady ścian z wymiarami
- Projekt elektryki  (łączniki,  gniazda  zasilające,  oświetlenie stałe, oświetlenie     
 ruchome)
- Projekt podejść wod-kan (lokalizacja punktów)
- Dokumentacja mebli na wymiar
- Dedykowany  folder  on-line  wraz  z  przejrzystym  arkuszem  kalkulacyjnym - Dedykowany  folder  on-line  wraz  z  przejrzystym  arkuszem  kalkulacyjnym 
(wygodny  dostęp  do  pełnego  projektu  w  telefonie i komputerze:  inspiracje, 
wizualizacje, dokumentacja techniczna zlokalizowane na chmurze)**
- Oferty  na  asortyment   wykorzystany  w  projekcie;  możliwość  skorzystania     
 z   preferencyjnych   warunków   zakupu   u   partnerów   biznesowych   wraz 
 z   uwzględnieniem rabatów wypracowanych przez pracownię Feel-Project***
- Pendrive z kompletem informacji,  wizualizacjami  i  dokumentacją  stworzoną - Pendrive z kompletem informacji,  wizualizacjami  i  dokumentacją  stworzoną 
w procesie projektowym
- Wsparcie inwestora do momentu wprowadzenia się do mieszkania/domu

Pakiet PLATINIUM to mocna karta dla wymagających inwestorów. 
Poza    wizualizacjami,   pełną   opieką   projektową   i   możliwością   kontaktu 
z Architektem Opiekunem –  nawet  po  zakończonym procesie projektowania – z Architektem Opiekunem –  nawet  po  zakończonym procesie projektowania – 
inwestor  otrzymuje  komplet dokumentacji, czyli wszystko to czego potrzebuje 
ekipa wykonawcza oraz poszczególni specjaliści. 

Komu polecamy ten pakiet?
Pakiet ten proponujemy osobom, które lubią trzymać rękę na pulsie. 
Przeznaczony  dla inwestorów którzy oczekują najwyższej jakości  usług. Pakiet Przeznaczony  dla inwestorów którzy oczekują najwyższej jakości  usług. Pakiet 
obfity  we  wszystkie  niezbędne dokumenty oraz wyposażony w liczne dodatki, 
które  ułatwią  i  zdecydowanie  umilą  przejście  przez  cały  okres  projektowy 
i budowlany. 

180zł/m2
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Podstawową i największą korzyścią płynącą z Pakietu LUXURY      jest fakt, że 
jako inwestor nie martwcie się Państwo absolutnie o nic. 

W  tym  pakiecie  oferujemy  wszystkie  elementy  z  Pakietu  PLATINIUM oraz:
  Pełny nadzór nad procesem projektowym 
  Organizację logistyczną zamówień i dostaw 
  Regularne wizyty na placu budowy
  Stały kontakt z ekipami wykonawczymi 

Architekt Opiekun  jest  do  Państwa  dyspozycji  7  dni w tygodniu w godzinach Architekt Opiekun  jest  do  Państwa  dyspozycji  7  dni w tygodniu w godzinach 
8:00-23:00.  Po  zaakceptowaniu  wizualizacji przestrzennych, realizacją całego 
przedsięwzięcia zajmuje się pracownia Feel-Project. 

****Pakiet LUXURY jest możliwy od  100m2 powierzchni projektowej;  realizacja Pakietu LUXURY możliwa jest na 
terenie Poznania oraz okolicy (do 30km)  – w celu omówienia możliwości skorzystania z pakietu w innym mieście, 
prosimy o kontakt pod adresem mailowym: malgorzata.walczak@feel-project.pl 

****

Informacje dodatkowe:

1) Bez względu  na  wybrany  przez  Państwa pakiet, rozliczenie za usługę następuje w formie przedpłaty  (100%) 
na wskazany numer rachunku. Płatność w oparciu o wystawioną FV. 

2) W przypadku powierzchni projektowej powyżej  100m2,  pracownia  Feel-Project przewiduje rabat w wysokości 
5% (możliwy do wykorzystania w Pakietach: SILVER, GOLD i PLATINIUM); W przypadku powierzchni projektowej 
powyżej   200m2,   pracownia  Feel-Project  przewiduje  rabat   w  wysokości  10%  (możliwy  do  wykorzystania 
w Pakietach: SILVER, GOLD i PLATINIUM).w Pakietach: SILVER, GOLD i PLATINIUM).

3) Możliwe  jest   zlecenie  inwentaryzacji  wnętrza  –  koszt  inwentaryzacji  to  10zł/m2  +  200zł  (w  przypadku 
inwestycji  na  terenie Poznania lub okolicy - do 20km).  W  celu  skorzystania  z  usługi  inwentaryzacji  w  innym 
mieście, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: malgorzata.walczak@feel.project.pl gdzie uzyskacie Państwo 
szczegółowe informacje oraz wycenę.

350zł/m2
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