
 ...עיצובתהליך הכמה מילים על                                                      

 מסעדה   בין אם הפרויקט הינו עיצוב בית, דירה, משרד, .הפנים משתנה מפרויקט לפרויקט תשל מעצבה תפקיד

 לשמור על ארבעה עקרונות מנחים: תאו חנות, בכל אלו על המעצב

  אפייני הלקוח ודרישותיומ  

 החלל הנתון 

 משך הזמן המוקצב 

 תקציב 

התהליך יתחיל תמיד בבירור מהם הצרכים של הלקוח, מי הם האנשים שישהו במבנה, הגדרת בקשותיו  ❖

לאחר מכן, תרגומם לתכנית עיצובית המנצלת את החלל בצורה מקסימאלית, תוך איזון בין  וחלומותיו.

 אסתטיקה, פרקטיות ותקציב, ליצירת חללים מעוצבים והרמוניים המעניקים ייחודיות לכל פרויקט. 

ללקוח מוצגות מספר חלופות לאופן ארגון החלל ולתפיסת העיצוב הכללית וביחד מגובשת התכנית   ❖

 ידיאלית, שעליה יושתת כל המשך תהליך העבודה.הא

תכניות עבודה לבעלי המקצוע השונים, זאת על מנת לאפשר  תכין המעצבתעל בסיס התכנית שנבחרה   ❖

קבלת הצעות מחיר: תכנית בינוי והריסה, תכנית גבס והנמכות תקרה, תכנית תאורה ומיקומי אביזרי 

 וכתב כמויות.  יםחשמל, תכנית מיזוג, מיקומים סניטארי

תכניות עבודה מפורטות, במקביל לליווי בבחירת חומרים )מטבח, ריצוף, חיפוי,  תכין המעצבתבהמשך   ❖

כלים סניטאריים(: תכנית ריצוף, פריסות חדרים רטובים, תכניות נגרות, תכנית אלומיניום ותכנית צבע 

 )גווני הקירות וחיפויים שונים(.

  .הצעות המחיר, בחירת בעלי המקצוע, עדכון אומדן תקציבי וקביעת לוחות זמנים התהליך כולל קבלת ❖

     לזכור כי בתוך מסגרת התקציב קיימת גמישות הנובעת מרמות גימור שונות, מוצרים ברמות איכות  כדאי           

 וכו'.שונות, מותגים             

, מתן הנחיות לבעלי צועבנקודות חשובות בבי כולל ביקורים באתר הפרויקט תשל המעצב החלק מתפקיד  ❖

 המקצוע, בקרה על אופן יישום תכניות עיצוב הפנים וסיפוק פתרונות לבעיות שצצות תוך כדי התהליך. 

ריהוט, גופי תאורה, וילונות, שטיחים ואביזרים  –במקביל ממשיך תהליך בחירת הפריטים המשלימים  ❖

 משלימים.

סופו, תוך בקרה על התקציב, לוחות הזמנים, רמת ביצוע גבוהה הפנים מלווה את הפרויקט מתחילתו ועד  תעצבמ

 על הקווים המנחים של הפרויקט. הושמיר

 

 ,אם גם אתם רוצים ליצור בית מעוצב שנעים לחזור אליו, שמזמין לארח בו וקל להתגאות בו

 תוכלו ליצור עימי קשר בפרטים הרשומים למטה.

 ונעים, עיצוב קל 

       חמוטל 
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