
INDIVIDUAL
KALATOG WYKOŃCZENIA POD KLUCZ



Program INDIVIDUAL to oferta dla osób, które pragną zamieszkać w
niebanalnym miejscu a do tego nie chcą tracić czasu na cały proces
projektowy i wykończeniowy. Katalog individual jest produktem wyjściowym
zawierającym zakres podstawowy materiałów i prac wykończeniowych oraz
inspiracje do dalszych działań, aby uwzględnić preferencje nawet
najbardziej wymagających Inwestorów.





Najważniejszym momentem całego procesu jest analiza Twoich
potrzeb i możliwości. Zanim przystąpimy do projektowania Twojego
mieszkania, chcemy dobrze Cię poznać. To właśnie w tym
momencie pojawia się idea.



Na pierwsze spotkanie przygotujemy dla Ciebie możliwości układów
funkcjonalnych i zainspirujemy Cię prezentując moodboardy. Pokażemy Ci
Twoje mieszkanie Naszymi oczami, ale to Ty zadecydujesz, w którym
kierunku pójdziemy by stworzyć przestrzeń szytą na miarę.





W jednym miejscu będziesz mógł obejrzeć i porównać próbki
materiałów nie tylko z katalogu, ale i tych przygotowanych pod
Twoje osobiste preferencje.



W projekcie znajdziesz nie tylko materiały wykończenia z katalogu
INDIVIDUAL, ale wszystkie elementy aranżacji włącznie z rysunkami
elementów projektowanych na wymiar. Ich koszt poznasz już w trakcie
projektowym, ponieważ dzięki współpracy z wieloma firmami, możemy
zaproponować Ci kompleksową obsługę.



Prowadzimy stały nadzór autorski i inżynierski nad pracami
realizowanymi przez Naszą pracownię. Jeśli zdecydujesz się na
poleconego przez Nas stolarza czy wykonawcę elementów
nietypowych, skoordynujemy również jego działania.



Na koniec procesu projektowego otrzymasz listę mebli i lamp
uwzględnionych w projekcie, abyś z łatwością mógł zrealizować zakup. Jeśli
chcesz, możesz również zlecić usługę koordynacji zakupu i montażu naszej
pracowni.



Zakończeniem współpracy jest przekazanie Ci kluczy do
gotowego i posprzątanego mieszkania.





ZAKRES PRAC W PAKIECIE

INDIVIDUAL



POMIESZCZENIA WG PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAKRES PRAC

PODŁOGI całość - ułożenie paneli w systemie pływającym wraz z podkładem i listwowaniem;

- montaż listew dylatacyjnych aluminiowych w progach między pomieszczeniami;

opcja - kuchnia lub korytarz do 5 m2 - ułożenie płytek ceramicznych lub gresowych o wielkości max. 60x60cm; min. 13x13, oraz wszystkich zawartych w katalogu,
- ułożenie cokołu z płytki o wysokości 6-8cm;

- fuga np. Sopro/Mapei dobrana pod kolor płytek;

łazienka - ułożenie płytek ceramicznych o max. wielkości 60x60cm;
- ułożenie do 5 m2 płytek oznaczonych gwiazdką w katalogu;

- fuga dobrana pod kolor;

LISTWY PRZYPODŁOGOWE całość - ułożenie listew przypodłogowych;
- prace wykończeniowe nie przewidują układania listew za wnękami szaf w sypialniach, korytarzu oraz za zabudową meblową kuchni;

STOLARKA DRZWIOWA skrzydła drzwiowe, ościeżnice - montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami regulowanymi (w ilości założonej jak na rzucie deweloperskim). W pomieszczeniach

wilgotnych (łazienki i wc) drzwi z podcięciem wentylacyjnym;

okucia drzwiowe - montaż klamek drzwiowych bez zamków;

- w łazienkach i wc klamki z zamkiem drzwiowym z rozetą;

ŚCIANY salon, sypialnie, antresola, przedpokój, aneks kuchenny, - malowanie wszystkich ścian i sufitów farbami w kolorystyce NCS, farby akrylowe firmy Flugger, rodzaj farby na ściany – 5s; na sufity– 2s;

- w cenie podstawowe poprawki malarskie;

- brak gładzenia ścian i sufitów- wykonanie możliwe za dodatkową opłatą;

łazienka - ułożenie płytek ceramicznych lub gresowych o wielkości max. 60x60cm; min. 13x13, oraz wszystkich zawartych w katalogu,
- ułożenie płytki powyżej wysokości ościeżnicy drzwi (do 220cm);
- płytkowanie zamiennie z gładzeniem i malowaniem ścian farbami w kolorystyce NCS, farby firmy Flugger,
- obudowa wanny płytkami oraz obudowa stelaża toalety do wysokości zabudowy ok. 120cm, (w zależności od modelu
stelaża);

- fuga np. Sopro/Mapei dobrana pod kolor płytek

ŁAZIENKA łazienka/wc - montaż umywalek na szafce podumywalkowej, na blacie lub z syfonem dekoracyjnym (prace wykończeniowe nie przewidują
szafek, blatów oraz ich montażu, montaż umywalki zostanie wykonany po terminowym wykonaniu zabudowy meblowej
pod umywalkę, w przypadku opóźnienia umywalka zostanie dostarczona bez montażu);
- montaż stelaża podtynkowego z miską wiszącą, deską i przyciskiem,
- wykonanie zabudowy stelaża do wysokości około 120cm (w zależności od modelu stelaża);
- montaż wanny; obudowa wanny płytkami ceramicznymi podłogowymi lub ściennymi;
- zamiennie do montażu wanny: montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem lub z odpływem liniowym;
- montaż baterii umywalkowej na umywalce lub na blacie po uprzednim terminowym wykonaniu zabudowy meblowej pod
umywalkę (w przypadku opóźnienia montażu mebli bateria zostanie dostarczona bez montażu).
- montaż natynkowej baterii wannowej z zestawem natryskowym lub zamiennie natynkowej baterii prysznicowej z zestawem
natryskowym;
- prace wykończeniowe przewidują montaż 1 sztuki umywalki, 1 sztuki wanny z baterią zamiennie z prysznicem z baterią oraz 1 sztuki wc
wraz ze stelażem na jedną łazienkę oraz montaż 1 sztuki umywalki i 1 sztuki wc wraz ze stelażem w pomieszczeniu WC.

- montaż lustra łazienkowego wklejanego między płytki - maksymalny wymiar lustra - 150x120 cm,

SCHODY NA WYMIAR Brak wykonania i montażu schodów na wymiar - wykończenie ścian klatki schodowej obmiarowo za dodatkową opłatą (metraż schodów nie jest wliczany w kalkulację oferty).
- projekt schodów wyceniany przez firmę zewnętrzną.

INSTALACJE

WOD-KAN I ELEKTRYCZNE

całość - prace wykończeniowe nie przewidują zmian instalacji wod-kan (opcja możliwa za dopłatą),
- prace wykończeniowe przewidują korektę instalacji elektrycznej do 5 punktów.



INFORMACJE DODATKOWE



PROCES PROJEKTOWY

- łącznie 8 godzin spotkań projektowych z architektem prowadzącym;

- pierwsze spotkanie-określenie potrzeb i budżetu inwestora, dostosowanie funkcji wnętrza na podstawie dokładnej analizy potrzeb zamawiającego, rozważenie wariantów układu funkcjonalnego, prezentacja materiałów podstawowych 
(istnieje możliwość poszerzenia pakietu o materiały niezawarte w pakiecie za dodatkową opłatą), omówienie moodboardów;

- drugie spotkanie- prezentacja modelu 3d mieszkania wraz z wybranymi próbkami materiałów, propozycja aranżacji i kolorystyki mieszkania, wnoszenie uwag, poprawek;

- trzecie spotkanie - prezentacja modelu 3d oraz wykazu materiałów z naniesionymi poprawkami, wnoszenie uwag, poprawek;

- przed czwartym spotkaniem przesłanie drogą elektroniczną finalnej wyceny materiałów i robót dodatkowych, (jeżeli wystąpią), oraz listę zakupową mebli, lamp i elementów wyposażenia, w tym wycena zabudów stolarskich i elementów 
nietypowych wykonywanych na wymiar,

- czwarte spotkanie - akceptacja i podpisanie projektu wraz z wyceną materiałów i prac dodatkowych (jeżeli wystąpią) i zakresem realizacji, przedstawienie harmonogramu prac wykończeniowych,

PROCES WYKONAWCZY

- po podpisaniu projektu i uregulowaniu wpłat z umowy- etap zamawiania i dostawy materiałów;

- etap wykonawstwa;

- nadzór autorski przez cały czas wykonawstwa;

- istnieje możliwość dalszej współpracy z architektem przy zamówieniu wyposażenia niewchodzącego w pakiet (lamp, mebli, elementów wyposażenia itp.), za dodatkową opłatą;

- dopuszcza się dwa spotkania z klientem na budowie po uprzednim ustaleniu terminu wizyty (min. 3 dni przed planowaną wizytą).

Zakres wykończenia wnętrz w katalogu individual nie obejmuje m.in.:

- wykończenia powierzchni balkonu/tarasu,

- wykonania zabudów stolarskich, garderób, szaf, mebli kuchennych, mebli łazienkowych, prac kamieniarskich (elementy wyceniane u zewnętrznych firm)

- wykonania lub dostawy mebli wolnostojących,

- wykonania gładzi,

- wykonania i montażu schodów na wymiar,

- dostawy i montażu opraw oświetleniowych oraz źródeł światła,

- pakiet dotyczy mieszkań powyżej 45 m2; 

- oferta dotyczy mieszkań z jedną łazienką/wc na każde 45 m2,

* Projekt koncepcyjny może zawierać dowolne materiały na życzenie zamawiającego, również te spoza katalogu INDIVIDUAL. Po akceptacji założeń prace wykończeniowe dodatkowe i materiały dodatkowe spoza pakietu podlegają wycenie na 
podstawie rysunków wykonawczych. Po akceptacji projektu i wycen przez zamawiającego wykonawca wystawia rachunek zlecenie na płatność za prace wykończeniowe i elementy dodatkowe. 

* Model 3D oraz widoki modelu/wizualizacje stanowią poglądowy obrazek, podstawą do realizacji są rysunki wykonawcze oraz zestawienie mebli i zestawienie materiałów wykończeniowych.





PANELE

VOX/CLASSEN



PACHWORK



PŁYTKI VIVES

1900_20x20

* Do 10 m2 w cenie pakietu individual



PŁYTKI VIVES

1900_20x20

* Do 10 m2 w cenie pakietu individual



PŁYTKI VIVES

1900_20x20

* Do 5 m2 w cenie pakietu individual



PŁYTKI VIVES

1900_20x20

* Do 10 m2 w cenie pakietu individual



PŁYTKI VIVES

1900_20x20





PŁYTKI VIVES

HANAMI_20x20





PŁYTKI VIVES

NASSAU_20x20





PŁYTKI VIVES

MAORI_20x20



PŁYTKI VIVES

VODEWIL_20x20- DO 5 M2 W PAKIECIE

* Do 10 m2 w cenie pakietu individual



PŁYTKI VIVES

VODEWIL20x20, 4X4- DO 5 M2 W PAKIECIE

* Do 5 m2 w cenie pakietu individual





PŁYTKI VIVES

BERNET_31,6x31,6





TUB_AULLA_EPOXY_INDUSTRIO

PŁYTKI LASTRIKO

TUB_MONO





PŁYTKI VIVES

VIVES CEPPO, LAMBADA





PŁYTKI OPOCZNO

MONO 20X20





PŁYTKI OPOCZNO

MONO 20X20





PŁYTKI DREWNOPODOBNE

CRS_I LOVE WOOD_18,5X59,5





PŁYTKI DREWNOPODOBNE





PŁYTKI MONO

CER_BLACK&WHITE PATTERN B 19,8x59,8_SC

CER_BLACK&WHITE PATTERN A 19,8x59,8_SC

CER_BLACK&WHITE PATTERN D 19,8x59,8_SC

CER_BLACK&WHITE PATTERN E 19,8x59,8_SC

CER_BLACK SATIN 42x42_POD

CER_WHITE SATIN 42x42_POD





PŁYTKI EQUIPE

EQ_Artisan 13,2x13,2

EQ_Artisan 6,5x20

EQ_Chevron 18,6x5,2_SC

EQ_Masia 7,5x15

* Do 5 m2 w cenie pakietu individual



UMYWALKI

MAS_ MSU-5601-MB_32x32x13,5

MAS_MSU-0009-MB_39x39x14

MAS_MSU-5105A-MB_60x43x15

CRS_K116-048_40x40x15

CRS_K11-2242_55x41x18,5

R_A327473000_65x47x14

R_A322307000_51x39,5x18

R_A3270ML000_39x37x13

R_A3270MN000_60x42

CRS_K116-050_50,5x36x15

CRS_K116-052_56,5x36,5x15

K_500.728.01.6_60x40x17,8





WANNY

CRS_S301-244_150_160_170_70

R_A2358K0000_170X70

CRS_S301-163_150_160_170_70





PRYSZNIC

1.K_PKDK90222003_90x185 S_3.600-271-0030-38-400

O_BROOKLYN90/KBP BROOKLYN SH_3.261

E_KAAC.1506.1000.LP

Stilio 80





BATERIE

MASSI_CONCEPTION_UMYW_NISKA_MS
BU-C007N

MASSI_CONCEPTION_UMYW_WYSOKA_MSBU-C007W

MASSI_CONCEPTION_WANNOWA_ MSBWN-C007N

OM_BATERIA NISKA_Y1210NBL Y

OM_BATERIA WYSOKA_Y1212BL Y

OM_BATERIA WANNOWA_Y1231BL Y

OM_BATERIA NISKA_Y1210NBLGL Y

OM_BATERIA WYSOKA_Y1212BLGL Y

OM_BATERIA NISKA_Y1210NGL Y





BATERIE

K_BOZZ_382660576

K_BOZZ_386910576

K_ZENTA_606000500

K_BOZZ_388310576

K_ZENTA_606000500

T_061 103 02 Max tres

T_203 170 01 alplus

T_203 167 01 alplus

OM_BATERIA WYSOKA_Y1212CR Y

OM_ZESTAW NATRYSKOWY_Y1246X Set 1

T_062 103 03 max tres

T_204 167 01 flat tres

T_205 167 01 class tres

G_ESSENCE_BATERIA NISKA_23590001

G_ESSENCE_NATRYSK_33628001

G_ESSENCE_SŁUCHAWKA_26176000

G_ESSENCE_SŁUCHAWKA_27944000

G_ESSENCE_NATRYSK_33636001

OM_SYSYCR Y

G_COSMOPOLITANE_BATERIA NISKA_ 
23325000

G_COSMOPOLITANE_32832000





CRS_K701-104

CRS_S701-405

CRS_S701-427

R_A34H64L000

1. 9240400 2. 9240403 3. 9240401

1. 9400007

BATERIE

4. 9240600

2. 38772001 z przyciskiem

K_L33120000

K_L30111000





CARLA 10

KLAMKI/DRZWI

CARLA 20 UNI 10 BINITO 10 RIM 10 VETRO D1 VETRO A1

DRZWI W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH I KOLORACH





LISTWY PRZYPODŁOGOWE

ESP



PRZYKŁADOWE MATERIAŁY 
SPOZA KATALOGU 

INDIVIDUAL

NA PODSTAWIE 
REALIZACJI Q2DESIGN







DRZWI UKRYTE/TAPETY





TYNKI DEKORACYJNE/

SZTUKATERIE/

DESKA PODŁOGOWA





TAPETY/SZTUKATERIA





MEBLE/ELEMENTY KAMIENNE



REALIZACJE 
Q2DESIGN







PRZESTRZEŃ MAŁEJ OPTYMISTKI





DOM INTROWERTYKA





POKÓJ MARZYCIELA





Z GŁOWĄ W CHMURACH





SALON MIŁOŚNICZKI KLASYKI





POKÓJ MAŁEJ KOSMONAUTKI





SALON MIŁOŚNIKÓW PRZESTRZENI





DOMOWY AZYL





ŁAZIENKA OPTYMISTKI



ŁAZIENKA W STYLU ART DECO







Jesteśmy grupą kreatywnych osób, które pomogą Ci
stworzyć przestrzeń odpowiadającą Twoim oczekiwaniom
i możliwościom. Umów się z nami aby przekonać się na
własnym mieszkaniu.



WE DESIGN, YOU LOVE

666 055 822

E-mail: projekty@q2design.pl

Adres: ul. Życzliwa 31, 53-030 Wrocław

Strona: www.q2design.pl

mailto:e.gargas@q2design.pl



