PAQUETS
DE DECORACIÓ

QUÈ SÓN?

COM FUNCIONA?

Els nostres paquets són petits projectes de decoració pensats per
ajudar-vos a aconseguir un canvi en alguna de les estances de casa
vostra. Amb la nostra ajuda podeu canviar l’aspecte d’un espai, modernitzar-lo, donar-li lluminositat o ordenar-lo visualment, on els
colors, les textures i el mobiliari en siguin els protagonistes i sense
necessitat de cap tipus d’obra.

Envieu un correu electrònic a: c.fabrega@fasearquitectura.com
indicant el paquet escollit. Seguidament us enviarem la factura
perquè pugueu efectuar el pagament del paquet per transferència bancària. Un cop confirmat el pagament, rebreu un altre correu
electrònic per començar el projecte on es plantejarà el funcionament següent:

1. EXPLIQUEU-NOS EL QUE VOLEU

2. PRIMERA PROPOSTA

- Com és l’espai?
- Quins objectius teniu per aquest espai?
- Quin estil us agrada?
- Objectes que voleu conservar i/o objectes que voleu canviar
- Fotos de l’espai
- Plànol amb les mesures de l’espai
- Fotografies d’inspiració (si les teniu)
- Pressupost aproximat

Segons els que ens hàgiu explicat rebreu una proposta que inclourà:
- Un plànol de la planta d’aquell espai (tant si el dibuixeu vosaltres
com nosaltres)
- Una composició en format moodboard, amb imatges d’inspiració
seleccionades per al vostre projecte
- Una explicació detallada dels canvis i propostes previstes
- Un llistat dels mobles, objectes de decoració, revestiments o paviments i on comprar-los

3. COMUNICACIÓ

4. DISSENY FINAL

És difícil que encertem tot el que voleu a la primera, per tant, digueu-nos quins aspectes de la proposta de decoració no us han
acabat de convèncer perquè així puguem elaborar la proposta definitiva i aconseguir el projecte dels vostres somnis. *

Amb les vostres indicacions elaborarem la proposta final, quedant
conclòs el projecte.

* Us recomanem que us prengueu un temps per revisar la proposta i ens comuniqueu totes les correccions desitjades en una sola vegada, ja que un cop comunicats els canvis i realitzada la proposta final ja no hi haurà marxa enrere!
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PAQUETS
DE DECORACIÓ

TIPUS DE PAQUETS

Si escolliu la opció PLUS, aquesta inclou una infografia en 3D (render) per tenir una visualització general més aproximada de com quedarà l’espai final.

PAQUET BANY

A. 120€ (Vosaltres ens envieu el plànol amb les mesures de l’espai).
B. 170€ (Ens desplacem a casa vostra per prendre mesures i dibuixar el plànol de l’espai).

PAQUET BANY PLUS

Paquet Bany amb 3D inclòs.
Afegir + 120€ a la opció triada (A o B)

PAQUET CUINA

A. 220€ (Vosaltres ens envieu el plànol amb les mesures de l’espai).
B. 270€ (Ens desplacem a casa vostra per prendre mesures i dibuixar el plànol de l’espai).

PAQUET CUINA PLUS

Paquet Cuina amb 3D inclòs.
Afegir + 200€ a la opció triada (A o B)

PAQUET HABITACIÓ

A. 220€ (Vosaltres ens envieu el plànol amb les mesures de l’espai).
B. 270€ (Ens desplacem a casa vostra per prendre mesures i dibuixar el plànol de l’espai).

PAQUET HABITACIÓ PLUS

Paquet Habitació 3D inclòs.
Afegir + 200€ a la opció triada (A o B)

PAQUET SALA D’ESTAR

A. 340€ (Vosaltres ens envieu el plànol amb les mesures de l’espai).
B. 390€ (Ens desplacem a casa vostra per prendre mesures i dibuixar el plànol de l’espai).

PAQUET SALA D’ESTAR PLUS

Paquet Sala d’estar 3D inclòs.
Afegir + 260€ a la opció triada (A o B)

PAQUET COMERCIAL

Si teniu un establiment i sou professionals, contacteu-nos i us fem un pressupost a mida
segons els m² del local.

Observacions:
Preus amb IVA inclòs.
Si agafeu més d’un paquet (per exemple, cuina i sala d’estar o qualsevol altra combinació) us aplicarem un 10% de descompte en el preu final de la suma de paquets.
Si viviu fora de la ciutat de Girona contacteu-nos per saber el preu exacte del desplaçament.
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