
"Darmowy" projekt łazienki 
 -ile kosztuje naprawedę?

kilka rzeczy, które musisz wiedzieć wybierając biuro projektowe
przed zleceniem projektu aranżacji łazienki 
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Na każdym kroku widać mnogość reklam zachęcających nas do skorzystania z
darmowych projektów aranżacji łazienek czy innych pomieszczeń. Informacje o
projektach za 1 grosz lub w cenie zakupionych materiałów zachęcają nas do
skorzystania z niebywałej okazji.  Oferty wyglądają bardzo atrakcyjnie finansowo  -
darmowy projekt w konfrontacji z płatną usługą z biura projektowego w cenie od
500 do nawet 1500 zł. 

Wybierzemy się dzisiaj w podróż nie łatwą bo nie chcąc generalizować będziemy
starali się spojrzeć na obydwa warianty usług i odpowiedzieć sobie na pytanie co
kryje się pod darmowym projektem np. z marketu budowlanego czy salonu łazienek
od płatnej wersji projektu łazienki biura projektowego. 

Pierwsze pytanie może podstawowe czy projekt łaienki warto zrobić - odpowiedz
bedzie jedna TAK - zdecydowanie -jest to miejsce które poprzez swoje fukcje jest
nieodłączne w naszym życiu i jej rozplanowanie powinno nam tylko to ułatwić
zapewniając ergonomie i funkcjonalne rozplanowanie wszystkich możliwych
elementów czy to wanny, prysznica, pralki, jednej badz dwóch umywalek, zabudowy
meblowej - ogromne znaczenie będą miały tutaj odległośi poszczególnych sprzetów
od siebie a w związaku ze przestzrń łazienek są najcześciej o nieweilkim metrażu -
należy solidnie to przeanalizaować.



Koszt wykończenia łazienki można przyjąc średnio( bez robocizny) od 8 do 15 nawet
20 tysięcy wydatek takiego rzedu w przeliczeniu na m2 należy zatem wydać z
rozmyslem, a przedwe wszystkim wykonać go tak aby nie było potzreeba poprawek
po rozpoczeciu użytkowania. wróćmy więc do możliwości otzrymania darmowego 
 projektu - chocioaż ja wolę mówić wizualizacji. Klient bowiem na samym początku
w dużej mierze bierąć pod uwagę cene  zaskoczy się różnicą w cenie wykonania
usługi. Bo jak to moiżliwe ze w supermarkecie mam zapłacić 200zł i jeszcze dostanę
zwroot tych pienięzy w materiałach a w biurze projektowym 500zł - 1500zł
bezzwrotnie. I tutaj już właśnie potrzebne rozdzielenie tych 2 pojęc wizualizacja i
projekt ma zasadnicze znaczenie i różni się znacząco. Daromowe wizualizacje
otzrymamy od wielu instytucji deklarując zakupy u nich na okresloną kwotę i to
tylko wliczając tutaj asortyment z wizualizacji. Tutaj już moze nastąpić pierwsza
dopłata do darmowego projektu w postaci cen danych detalicznych salonów -
wybierając płytki z danych kolekcji bedziemy zobligowani do zakupu w cenach
danego oferenta. Zakupy te powinny równiez odbyć się w określonym czasie od 3 do
6 miesięcy najcześciej.  Kilka lat temu sama skorzystałam z pomocy w salonie
łazienek, w efekcie uzyskalismy wizualizacje które póżniej przed wykoanniem
łazienki diametralnie zmieniłam , w moim przypadku wyszło nam to na plus bo
dzieki wprowadzonym przeze mnie zmianom, łazienka była lepiej zoorganizowana,
zyskałam wiecej mieksca do przechowywania, zlicowane ściany. Nie umniejszając
pracy nikogo, wiemy że w salonach przy tak dużym natęzeniu klientów - ilość
wykonywanych wizualizacji jest spora - natomiast aby stworzyc proejekt
dostosowany do życia domowników ich potzreb potrzeba czasu na rozmowe, analize
wielu zagadnień, pokazanie mozliwych układów -omówienie wad i zalet danych
rozwiązań, i choć wiem ze siedzą tam za biurkami wspoaniałe umysły niestety nie
zawsze jest czas aby móc każda wizualizacje zgłębić z klientem.  Kolejnym aspektem 
 - jest zamyskanie się jedynie na kolekcje dostępne w asortymencie - i jak w duzych
salonach i marketach nie bedzie to minusem to w mniejszych instytucjach wachlarz
doboru płytek i aramtury łazienkowej może się nam zawęźić lub może się okazać
zupełnie poza naszym budżetem albo też w drugą strone kiedy bedziemy chcieli
zakupić produkt bardziej ekskluzywny.

  Brak dokumentacji - to w pewien sposób odciecie sobie drogi do zweryfikowana
podstawowych zależności w łazience - kilkakrotnie bowiem słyszałam od
wykonawców, którym podczas realizacji łazienek , miski sedesowe "lądowały w
swietle drzwi wejsciowych badz prawie w prysznicu, bo gdzies na projekcie zgubiła
sie skala lub użyte produkty były w innych niż standardowe wymiarach. Takie
sytuacje zdarzają si ę równiez u projektantów - ale przypuśmy ze będę pisać o sobie
gdzie biorę odopweidzialność za rozplanowanie pomieszczenia a kieruję sie
ergonomią wnętrza i jego użytkowania. 



A najmniejsza nawet 4 metrował łazienka poprzedzona jest ankietą i spotkaniem na
żywo, bądz online.
Pamiętam historię jednej z klientek Bardzo modne i przepięknie wyglądające na
wizualizacjach misy umywalkowe w zabudowie rówoległej z pralką - osteteczna
wysokość krawezi takiej misy bywa często zakoczeniem dla uzytkownika . Jesli miał taką
wytyczną - aby miec mise nablatową , który przykrywa równiez pralkę - zostoło to
wrysowane jednak nei uwzgledniając wzrostu mieszkańców dla osoby o sr wysokości
160-170 - wysokość krawedzi umywalki na ok 105cm jest zdecydowanie za wysoko. Nadal
można korzstać z takiej łazienki jednak czy komfort jej używania bedzie zachowany -
nie, a wykoanie nowej stolarki czasami równiez i hydrauliki- kosztowne. 

Wizualiazcje więc powinny występować w połączeniu z dokumentacja techniczną. Z
dokuetacji otzrymamy szcsegółowe informacje nt wysokości poszczególnych przyłączy,
rozmieszczenia elekktryki, otzrymamy też szczsgółowe informacje dotyczace stolarki 

Czy znalazłam jednao odpowiedz na pytanie zadane na początku- myślę, że nie, w
każdym rozwiązaniu będą plusy i minusy, które warto rozważyć dostosowując do swoich
potrzeb i możliwości
Ekonomicznie podchodząc - jeśli skorzystamy z darmowego projektu - nie zawsze ta
oszczędnośc przeniesie sie na realizacje - własnie w postaci niewykonanlych rozwiązań
lub bardzo kosztownych przeróbek hydrauliczno - kanalizacyjnych.


