Oma kodu kujundamine
Me ei usu pakettidesse. Inimesi ei
saa jagada kategooriatesse nagu
“romantiline”, “industriaalne” või
midagi kolmandat. Seetõttu on ka
iga kodu eriline ning vajab
personaalset lähenemist.

Selleks on kolm võimalust:
1\ Tavaprojekt ehk meie
interaktiivne sisekujunduskalkulaator
2\ Lihtne eriprojekt
3\ Suurem eriprojekt

Soovime pakkuda Sulle võimalikult
suurt paindlikust, et saaksid oma
kodu planeerida ja kujundada just
Sulle sobivalt.

1 \ Tavaprojekt
Meie ainulaadse interaktiivse
sisekujunduskalkulaatori abil
saad valida kogu sisekujunduse
meie arhitektide eelkureeritud
valiku seast. Sa ei ole piiratud
pakettidega, vaid saad
kombineerida endale sobiva
lahenduse.
Kalkulaator aitab ka eelarve
kontrolli all hoida, näidates
esmase hinnamastaabi ära
reaalajas.

2\ Lihtne eriprojekt
Kui Sul on soove, mida
sisekujunduskalkulaatori abil
edastada ei saa, siis saame Sulle
teha eriprojekti. Näiteks soovid
mõnda teist põrandamaterjali,
seinavärvi või segistit.
Kuulame Su ideed ära ning kui
selle vormistamiseks ei pea Sa
ise pikemalt sisearhitektiga
suhtlema, siis sobib hästi lihtne
eriprojekt.

3\ Suurem eriprojekt
Oma kodu on väga personaalne
ning mõistame, kui soovid
korteris teha suuremaid
muudatusi, näiteks liigutada
mõnda seina või muuta elektrija valgusplaani. Tuleme Sulle
võimalusel vastu.
Kuulame Su ideed ära ning kui
hindame, et nende
vormistamiseks on Sul vaja ka
sisearhitekti põhjalikumat abi,
siis sobib Sulle suurem
eriprojekt.

Tavaprojekt
Kujunda oma kodu: uk2.larsen.ee/kalkulaator

Valid kõik standardhinnaga tooted

Valid mõne toote, mis
muudab korteri lõpphinda

Vormistame Sulle
lõpliku hinnapakkumise

Soovid midagi muuta

Digiallkirjasta pakkumine

Sinu kodu ongi kujundatud
Kulud

1\ Viimistlusvalikutest tulenev hinnatõus

2\ Hinnapakkumise koostamise tasu (alates

(summa selgub pärast hinnapakkumise

teisest pakkumisest, 100 eurot iga

kinnitamist kliendi poolt)

pakkumise koostamise eest)

Lihtne eriprojekt
Soovid muutust, mida kalkulaatori abil teha ei saa,
kuid mille jaoks ei pea Sa otse sisearhitektiga suhtlema

Jah

Kujunda kodu meie
kalkulaatori abil

Kas eriprojekti
tähtaeg on möödas?
Ei

Muudatusi ei ole
võimalik ellu viia

Saada oma
soovid Larsenile

Muudatused on
teostatavad

Soovid veel muudatusi

Teeme Sulle
hinnapakkumise

Sisearhitekt valmistab
ette projektimuudatuse

Digiallkirjasta pakkumine

Sinu kodu ongi kujundatud
1\ Eriprojekti tasu 500 eurot, mis sisaldab kuni 2\ Sisearhitekti töötasu töö eest, mis ei mahu

Kulud

2 tundi sisearhitekti konsultatsiooni/tööd

2 tunni sisse (hinnapakkumine kinnitatakse
kliendiga)

3\ Originaal- ja eriprojekti töö ja materjalide

4\ Hinnapakkumise koostamise tasu (alates

hinna erinevus (võib minna nii kallimaks kui

teisest pakkumisest, 200 eurot iga

ka odavamaks, summa selgub pärast

hinnapakkumise koostamise eest)

pakkumise kinnitamist)
5\ Peatöövõtja juhtimis- , haldus- ja
ﬁnantseerimiskulud

Suurem eriprojekt
Soovid muutust, mida kalkulaatori abil
teha ei saa ning tuleb kaasata sisearhitekt

Jah

Kas eriprojekti
tähtaeg on möödas?

Kujunda kodu meie
kalkulaatori abil

Ei

Larseni sisearhitekt
teeb hinnapakkumise

Larsen hindab, et
projekt pole teostatav

Ei

Hinnapakkumine ei sobi

Valid oma sisearhitekti

Sisearhitekt teeb Sinu
sisendi põhjal uue projekti

Soovid midagi muuta

Larsen hindab, et
projekt on teostatav

Teeme Sulle
hinnapakkumise

Digiallkirjasta pakkumine

Sinu kodu ongi kujundatud
1\ Eriprojekti tasu 500 eurot, mis sisaldab kuni 2\ Sisearhitekti töötasu töö eest, mis ei mahu

Kulud

2 tundi sisearhitekti konsultatsiooni/tööd

2 tunni sisse (hinnapakkumine kinnitatakse
kliendiga)

3\ Originaal- ja eriprojekti töö ja materjalide

4\ Hinnapakkumise koostamise tasu (alates

hinna erinevus (võib minna nii kallimaks kui

teisest pakkumisest, 200 eurot iga

ka odavamaks, summa selgub pärast

hinnapakkumise koostamise eest)

pakkumise kinnitamist)
5\ Peatöövõtja juhtimis- , haldus- ja
ﬁnantseerimiskulud

