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Drodzy Państwo,

Jest nam niezmiernie miło, że mamy możliwość zaprezentowania naszego

biura projektowego. 

Ta oto prezentacja zawiera opis naszych osiągnięć, sposobu w jaki pracujemy i 

podchodzimy do wyzwań naszych klientów, aby osiągnąć wytyczone cele.



Jesteśmy pracownią projektową. Projektowanie wnętrz komercyjnych, powierzchni 

biurowych i sklepów to nasza specjalność.

Zaufali nam między innymi  :

9 LAT DOŚWIADCZENIA
   > 80       ZREALIZOWANYCH

WNĘTRZ
W 8 KRAJACH



ANGELIKA
               SZWARC

Jesteśmy pracownią projektową. Nasza specjalność to wnętrza 

usługowo-handlowe i powierzchnie biurowe. Angażujemy się w 

swoją pracę i stawiamy na indywidualne podejście. Tworzymy 

unikatowe rozwiązania, idealnie dopasowane do potrzeb 

naszych Klientów. Mamy na uwadze model biznesowy i kontekst 

historyczny urządzanej przestrzeni, a także tożsamość i wartości 

marek. Decydując się na współpracę z nami, masz pewność, że 

projekt zostanie zrealizowany przy współpracy ze sprawdzonymi 

specjalistami, których wysokich kwalifikacji jesteśmy pewni. 

Ponadto stawiamy na najlepszego gatunku materiały. Mamy 

doświadczenie w doborze mebli, wyposażenia i dodatków. 

Wiemy, że od ich jakości zależy wysoki poziom realizacji 

projektu.



Zapewniamy wsparcie oparte na wiedzy 

i doświadczeniu na każdym z etapów realizacji.

PROJEKT 
KOMPLEKSOWY

DOKUMENTACJA 
WYKONAWCZA

NADZÓR REALIZACJI 
PROJEKTU

Projektowanie przestrzeni biurowych wymaga rzetelnego 

podejścia do opracowania odpowiedniej funkcjonalności i 

ergonomii użytkowania. Pracujemy nad tym, aby nasze projekty 

były dostosowane do potrzeb, oczekiwań oraz budżetu naszych 

Klientów. Nasze pomysły nie tylko stawiają wygodę i funkcjonalność 

pracowników na pierwszym miejscu, budują również wizerunek 

firmy.

Rzetelnie przygotowane rysunki wykonawcze są dla nas kluczowym 

elementem decydującym o sprawnej współpracy z zespołem 

specjalistów realizujących projekt.

Nadzorujemy wdrażanie projektu tak, aby klient nie odczuwał 

dyskomfortu związanego z realizacją. Dbamy o każdy detal, 

ponieważ zależy nam na uzyskaniu zamierzonego efektu 

końcowego.

Zakres prac nad projektem wnętrz biurowych obejmuje:

1. Prace przygotowawcze : brief, wizja lokalna, inwentaryzacja,

2. Przygotowanie propozycji układów funkcjonalno-

przestrzennych,

3. Opracowanie koncepcji kierunku projektowego,

4. Dobór materiałów wykończeniowych i kolorystyki,

5. Opracowanie koncepcji oświetlenia,

6. Propozycje mebli, wyposażenia i dodatków,

7. Prezentacja projektu w formie profesjonalnych wizualizacji 3D,

Przygotowujemy pełen pakiet dokumentacji wykonawczej:

1. Projekt budowlano - architektoniczny,

2. Projekty branżowe ( instalacje sanitarne, instalacje elektryczne 

i teletechniczne )

3. Projekty wykonawcze mebli,

4. Uzgodnienia dokumentacji projektowej  z rzeczoznawcami.

Do naszych zadań w trakcie realizacji należy:

1. Przygotowanie kosztorysu inwestycji,

2. Weryfikacja prac w zakresie ich zgodności z projektem,

3. Spotkania, konsultacje i uzgodnienia,

4. Weryfikacja zamówień materiałów i wyposażenia.



ZADAJEMY PYTANIA

Potrzeba klienta jest dla nas najważniejsza, nie realizujemy własnych ambicji. Kluczowe są dla 
nas zrozumienie, jakie jest przeznaczenie przestrzeni i jak będzie ona wykorzystywana. 

TWORZYMY KONCEPCJĘ

Projektując wnętrza koncentrujemy się na funkcjonalności, potrzebach i wizerunku firmy. 
Zdajemy sobie sprawę, że wnętrze jest tłem dla człowieka, ma ono bezpośredni wpływ na jego 
funkcjonowanie oraz samopoczucie. Bierzemy pod uwagę kontekst historyczny i kulturowy, nie 
podążamy ślepo za trendami. Projektujemy od podstaw każdy aspekt wnętrza - materiały, światło 
i detal mają znaczenie. Tworzymy zrównoważone i odpowiedzialne projekty (certyfikacja breeam, 
leed well, ergonomia, ekonomia).

WDRAŻAMY

Wiemy, że dobry projekt to dopiero połowa sukcesu, dlatego do jego realizacji podchodzimy z 
takim samym zaangażowaniem. Lata doświadczeń pozwoliły nam wyselekcjonować rzetelne, 
dobrze zorganizowane ekipy, które potrafią sprostać wymaganiom klientów oraz presji 
czasu podczas realizacji. Współpracujemy z wykwalifikowanymi specjalistami w dziedzinie 
projektowania i wykonawstwa wnętrz komercyjnych. Realizujemy projekty z dostawcami 
najlepszej jakości sprzętu i wyposażenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku. 
Analizujemy materiały pod kątem jakości, trwałości i przeznaczenia.

JAK PRACUJEMY



Zaprojektowana przez nas przestrzeń 
jest oknem na Twoją markę.
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DZIĘKUJEMY

Chętnie odpowiemy na państwa pytania 

oraz udzielimy wszelkich informacji 

odnośnie współpracy.

Angelika Szwarc

architekt wnętrz | partner

          +48      694 655 527

          interior@           szwarc.co
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