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הום סטיילינגפיקוח עליוןתכניות עבודהעיצוב הפניםתכנון מוקדם

תפיסתה של שמרית את צרכי הלקוח היא הוליסטית ומתמקדת ביצירת שפה ויזואלית צעירה ורעננה עם דגש על  

הניסיון הרב שרכשה בעולם עיצוב הפנים והכרת השוק בארץ  . השילוב שבין פונקציונאליות לבין עיצוב חדשני

.העיצוב והביצוע, ובעולם מופיע בכל אחד משלבי התכנון

יצירת סקיצות  , הבנה והקשבה מתמדת לצורכי הלקוח תוך כדי ניתוח החלל ואיכויותיוכולל , העבודהתהליך 

חישוב  , התאמה למסגרת התקציבית, בשלב הבא מגיעות תוכניות העבודה. רעיוניות וגיבוש קונספט עיצובי שלם

דבר החוסך  , הביצוע בכל השלביםעלעליוןופיקוח, סטיילינג,בחירת בעלי מקצוע וחומרים, הכמויות לביצוע

.  תוך כדי עמידה קפדנית בזמנים, מהלקוח הרבה כאבי ראש מיותרים

,  הסטודיו משתף פעולה כפי שנהג במשך שנים ובאופן בלעדי עם אנשי מקצוע וספקים מהשורה הראשונה בענף

,  עניין, ונותנים פיתרון לכל דבר, מעניקים את התוצאות האיכותיות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר, הנאמנים לעסק

.או בעיה



תכנון מוקדם

.  גיבוש פרוגראמה מפורטת עם המזמין

סקיצות עקרוניות לחלוקת  2-3הצגת 

העמדת ריהוט ואביזרים  , החלל

.  סניטריים

.מנחהעיצובי הגדרת קו 

.מ הנדרש"תכנון בקנ-לסקיצה הנבחרת 



תכניות עבודה

.1:50מ "הכנת תכניות עבודה מפורטות בקנ

כולל תכנית מיקומי חשמל ואינסטלציה  

.  ארונות וכלים סניטריים, מערך משטחים

חדרי אמבטיה  -פריסות חללים רטובים

.  ושירותים

/  ייעוץ בבחירת קבלן , הכנת כתב כמויות

.קבלני משנה ואנשי מקצוע



עיצוב הפנים

,  חומרי ריצוף וחיפוי-בחירת חומרים

גמר קירות  , קבועות ואביזרים סניטרים

.   גופי תאורה, ונישות

ריהוט נייח  , תכנון ארונות קבועים

.ונישות גבס



הום סטיילינג

גופי  , ריהוט נייד, בחירת פרטי נישות

תמונות  , שטיחים, וילונות, תאורה

.ב"וכיו

התאמה למסגרת תקציבית שתיקבע מראש  

.בשיתוף עם הלקוח



פיקוח עליון

ביקור באתר בכל שלב רלוונטי ותיאום  

-אנשי המקצוע השונים /מתמיד עם הקבלן

אישור איכות עבודת הקבלן והתאמת  

.  הביצוע לתכניות העבודה



C o n t a c t   u s

--- www.facebook.com/InteriorDesignISRAEL 
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--- http://il.linkedin.com/in/shimritkaufman 

--- http://www.youtube.com/user/SKDesigners1 

--- info@sk-designers.com 

http://www.facebook.com/InteriorDesignISRAEL
http://www.facebook.com/InteriorDesignISRAEL/app_129982580378550
http://www.facebook.com/InteriorDesignISRAEL/app_129982580378550
http://il.linkedin.com/in/shimritkaufman
http://il.linkedin.com/in/shimritkaufman
mailto:info@sk-designers.com?subject=ייעוץ%20בעיצוב%20פנים
mailto:info@sk-designers.com?subject=ייעוץ%20בעיצוב%20פנים
http://www.youtube.com/user/SKDesigners1
http://www.youtube.com/user/SKDesigners1
https://www.linkedin.com/in/shimritkaufman
https://www.youtube.com/watch?v=B_FwtERQUok&feature=youtu.be
mailto:info@sk-designers.com

