ReLife to program stworzony dla najbardziej w ymagających klientów posiadających nieruchomość z rynku
wtórnego, którzy od remontu oczekują czegoś więcej!
Dzięki ReLife poznasz wsz ystkie możliwości i potencjał mieszkania. Stare instalacje, niewygodny podział na
strefy czy za mała łazienka? Nasi specjaliści ocenią stan
techniczny lokalu i zaproponują najlepsze rozwiązania, dzięki
którym Twoje wnętrze stanie się nową, atrakcyjną nieruchomością, która zyska na wartości. To rozwiązanie dla
wszystkich, którzy posiadają mieszkanie do kapitalnego
remontu, kupili mieszkanie inwestycyjnie lub chcą stworzyć
zupełnie nowe wnętrze. Jeśli boisz się nieprzewidzianych
kosztów, problemów z ekipą budowlaną i nie masz czasu
na ciągłe przebywanie na budowie usługa Programu ReLife
pomoże Ci bezproblemowo przejść przez etap remontu, aż
do kompleksowego wykończenia wnętrza.
Nasza doświadczona ekipa budowlana wraz z architektem
i koordynatorem prac od początku zadba o najwyższej jakości wykończenie i zaproponowanie najlepszych rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb.
Wejdź w ReLife i stwórz z nami zupełnie nowe wnętrze.
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DEER DESIGN
Pracownia Architektury Wnętrz DEER DESIGN to miejsce,
w którym łączymy pasję do projektowania z doświadczeniem w zakresie usług w ykończeniow ych. Sprawdzona
i niezawodna ekipa budowlana oraz w ysokiej jakości
materiały wykończeniowe to u nas standard. Uważamy,
że podstawą efektownego wykończenia wnętrz jest projekt mieszkania, który powinien być sumą przemyślanych
rozwiązań funkcjonalnych i dobrze dobranych dodatków
dekoracyjnych.
Twoja satysfakcja jest dla nas miarą sukcesu.
Jesteśmy profesjonalnym, pełnym zapału zespołem
– z pasją podchodzimy do powierzonych projektów.
Wyobraźnia i kreatywność to nasze mocne strony.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

DEER DESIGN LAUREATEM
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Showroom DEER DESIGN

MISJA
„Naszą misją jest zapewnienie naszym klientom dostępu
do profesjonalnej i innowacyjnej oferty usług projektowych i wykończeniowych, gwarantując przy tym solidny
i jednocześnie efektywny serwis na najwyższym poziomie, stale dbając o rozwój oferty produktowej.”

Karolina Karwowska-Gajżewska
Prezes Zarządu

www.deerdesign.pl

Zachw ycające wnętrza to nie zawsze drogie materiały,
a często oryginalne pomysły architektów. Naszą pasją jest
tworzenie wyjątkowych przestrzeni. Uważamy, że piękno
to indywidualność. Odrzucamy utarte i powtarzane schematy w architekturze wnętrz. Stawiamy na niebanalne rozwiązania i odważne pomysły, tworząc wnętrza mieszkań,
w których już po przekroczeniu progu będziesz się czuł
jak u siebie - swobodnie i przytulnie. Chcemy, by wnętrze
mieszkania było odzwierciedleniem Twojego stylu życia.
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OFERTA
Programy wykończeniowe wnętrz DEER DESIGN to przede
wszystkim oferta kompleksowa, pozwalająca na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy oraz wypracowanie funkcjonalnych
rozwiązań służących na lata.

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji projektowych,
podczas których poznajemy najważniejsze założenia koncepcyjne. Następnie nasi architekci przystępują do etapu
projektowania, proponując indy widualne rozwiązania
oraz dobierając najlepsze materiały. Efektem tej pracy
jest kompleksowy projekt, zawierający szereg rysunków
wykonawczych wraz z wizualizacjami oraz kosztorysem
budowlanym. Następnie koordynatorzy wraz z ekipą wykończeniową wkraczają do mieszkania po zaakceptowaniu projektu. Stawiamy na terminowych i rzetelnych wykonawców,
których cieszy widok dobrze wykonanej pracy. Cały proces realizacji wieńczą wykonane przez markę Deer Wood
meble na wymiar, tworzone przez architeta prowadzącego we
współpracy ze specjalnie przydzielonym projektantem mebli.
Wysoką jakość naszych usług potwierdzamy 2-letnią gwarancją wykonania.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Przed wyborem konkretnego Programu wykończenia
wnętrz, Program ReLife pozwoli Ci przygotować mieszkanie tak, aby stało się zupełnie nowym wnętrzem.
W Programie ReLife otrzymasz poradę projektową i propozycje rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb. Nasz
architekt z koordynatorem wykona pomiar i ocenę stanu
technicznego mieszkania. Po zaproponowanym układzie funkcjonalnym przez architekta możesz już wybrać
Program, w którym wykończysz kompleksowo wnętrze.

Idealne wnętrze to połączenie Twoich potrzeb, upodobań
i oczekiwań z naszym doświadczeniem, profesjonalizmem
i pasją.
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Showroom DEER DESIGN

PROGRAM ARANŻACYJNY - KROK PO KROKU

01

03

05

07

09

11

Porada projektowa
– propozycje rozwiązań
dopasowanych do Twoich
potrzeb

Inwentaryzacja – pomiar
i ocena stanu technicznego
lokalu przez architekta
i koordynatora

Wybór programu
wykończenia
wnętrz pod klucz

Wybór architekta
i koordynatora do
projektu

Dobór materiałów
w naszym showroomie

Propozycja układów
funkcjonalnych – w kilku
wersjach do wyboru

02

04

06

08

10

Podpisanie zlecenia
inwentaryzacyjnego

Projekt układu
inwentaryzacyjnego

Podpisanie
umowy

Spotkanie z Twoim
architektem

Moodboard – poznajemy
Twój indywidualny styl

12

14

16

18

20

22

Wizualizacje 3D

Dobór wyposażenia
wnętrz i oświetlenia

Zatwierdzenie projektu

Przekazanie lokalu
koordynatorowi

Prace wykończeniowe

Właśnie zaoszczędziłeś
czas i pieniądze.
Otrzymujesz 2-letnią
gwarancję na wykonane
prace. Gratulujemy!

Możliwość spotkania
z projektantem mebli
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15

17

19

21

Sporządzenie projektów
wykonawczych

Kosztorys prac

Przekazanie dedykowanej
karty rabatowej

Zamówienie materiałów
i transport

Zakończenie prac – odbiór
gotowego mieszkania

PROGRAMY WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ POD KLUCZ
Projekty wykonawcze

Sprawdzone materiały

Niezawodna ekipa

czasu

i wizualizacje

wykończeniowe

budowlana

2

15
%

Oszczędność

2-letnia

Oszczędność

Kompleksowa

Gwarantowany termin

gwarancja

15% VAT-u

i przejrzysta oferta

realizacji prac

Wybierz program dopasowany do Twoich potrzeb.
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PROJEKT + REALIZACJA + MATERIAŁY WG KATALOGU

PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

brutto
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brutto
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PROJEKT + REALIZACJA + MATERIAŁY WG KATALOGU
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PROJEKT + REALIZACJA + MATERIAŁY WG KATALOGU

PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

brutto
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brutto
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PROJEKT + WYCENA REALIZACJI

PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
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PROJEKT + WYCENA REALIZACJI
* Program Garden Life – cena 65 zł/m² brutto dotyczy ogrodów o powierzchni od 100 m² do 300 m². Przygotowanie projektu tarasu do 100 m² to koszt 140 zł/m² brutto.

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW POD KLUCZ

PROJEKT ZMIAN LOKATORSKICH*
PROJEKT 2D (10 RZUTÓW BRANŻOWYCH)
WIZUALIZACJE 3D (SALON Z KUCHNIĄ, ŁAZIENKA)

www.deerdesign.pl

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
MATERIAŁY BUDOWLANE
ODBIÓR MIESZKANIA
WYKONAWSTWO
KOORDYNACJA TECHNICZNA
SESJA FOTOGRAFICZNA

SMART life
MODERN life
HIGH life









1 wersja salonu z kuchnią, 2 wersje salonu z kuchnią 3 wersje salonu z kuchnią
2 wersje łazienki
i łazienki
i łazienki



















SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
PODŁOGA
PANELE
EGGER, Quick Step
DESKA TRÓJWARSTWOWA, PODŁOGA TRÓJLAMELOWA,
JODŁA KLASYCZNA, MNIEJSZE DESKI 7/8 cm szerokości
PODŁOGI PAŁACOWE, JODŁA CHEVRON, PODŁOGI RĘCZNIE
POSTARZANE, DUŻE FORMATY DESEK 13/21 cm szerokości
LISTWY PROGOWE I PRZYPODŁOGOWE
Quick Step, Lagrus
DRZWI
DRZWI
OŚCIEŻNICE PRZYLGOWE

lakierowane i w okleinach syntetycznych
(Porta, DRE, Intenso)


OŚCIEŻNICE BEZPRZYLGOWE
KLAMKI



Barlinek, Jawor-Parkiet, Barlinek, Jawor-Parkiet,
Tarkett
Tarkett
Barlinek, Jawor-Parkiet,
Tarkett
Lagrus
Lagrus, Barlinek
lakierowane premium i lakierowane premium
w okleinach naturalnych i w okleinach naturalnych,
stylizowane (Porta, Asilo,
(Porta, DRE, Asilo, InterInterdoor)
door)


tylko Asilo - widoczny
zawias
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Powyższa tabela nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Szczegółowa oferta znajduje się
w katalogach poszczególnych programów aranżacyjnych. Ceny programów dotyczą mieszkań powyżej 45 m².
W przypadku mieszkań o mniejszym metrażu koszt programów wyceniany jest indywidualnie.
* Projekt zmian lokatorskich przygotowujemy tylko i wyłącznie, jeśli w danej inwestycji istnieje taka możliwość.




MODERN life

HIGH life

do 2,2 m

15 szt.
w zakresie zabudowy
kuchennej
wym. do 80x80 cm

do 2,75 m
do 2,75 m
Saloni, Atlas Concorde,
Equipe, Aparici, Marazzi,
Azteca
25 szt.
w zakresie zabudowy
kuchennej
wym. do 60x120 cm

do 1,5 m2

do 2 m2











UMYWALKA NABLATOWA







WANNA







+ wanna wolnostojąca
deska wolnoopadająca

 odpływ liniowy
ze ścianką walk-in

 brodzik z kabiną
prysznicową oraz walk-in

PŁYTKI POLSKICH PRODUCENTÓW

GLAZURA I TERAKOTA
do 2,2 m

PŁYTKI ZAGRANICZNYCH PRODUCENTÓW

do 2,2 m

PŁYTKI DEKORACYJNE
PŁYTKI W PASIE ROBOCZYM
GRESY
LUSTRO ŁAZIENKOWE
FARBY BIAŁE FLUGGER

do 2 m szer.
wym. do 60x60 cm
LUSTRO
do 1 m2
ŚCIANY


FARBY KOLOROWE FLUGGER
CERAMIKA

WC PODWIESZANE
WC KOMPAKT



PRYSZNIC

PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

SMART life

ARMATURA
BATERIA UMYWALKOWA





BATERIA WANNOWA





wysoka do umywalek
nablatowych


 bateria natynkowa
z deszczownicą

 bateria natynkowa
z deszczownicą

BATERIA PRYSZNICOWA

Powyższa tabela nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Szczegółowa oferta znajduje się
w katalogach poszczególnych programów aranżacyjnych. Ceny programów dotyczą mieszkań powyżej 45 m².
W przypadku mieszkań o mniejszym metrażu koszt programów wyceniany jest indywidualnie.
* Projekt zmian lokatorskich przygotowujemy tylko i wyłącznie, jeśli w danej inwestycji istnieje taka możliwość.
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PROGRAMY
LOJALNOŚCIOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
KARTA RABATOWA

AMBASADOR DEER DESIGN

Uważamy, że podstawą efektownego wykończenia wnętrz jest projekt mieszkania, który powinien
być sumą przemyślanych rozwiązań funkcjonalnych
i dobrze dobranych dodatków dekoracyjnych. Dlatego z myślą o naszych klientach stworzyliśmy program rabatowy, który pozwala na zakup dodatków
i elementów wyposażenia wnętrz po atrakcyjnych
cenach. Klient, który zdecyduje się na jeden z programów wykończenia wnętrz „pod klucz” Deer Design otrzymuje kartę rabatową z indywidualnym
kodem rabatowym.

Ty też możesz zostać Ambasadorem DEER DESIGN! Cenisz sobie pięknie zaprojektowane wnętrza? Lubisz design i chciałbyś, aby gościł on
w domach i mieszkaniach Twoich bliskich? To proste! Poleć nasze usługi
swoim znajomym lub rodzinie i odbierz 500 zł za każde skuteczne polecenie! Szczegółowe informacje dotyczące Karty Rabatowej oraz akcji
Ambasador DEER DESIGN dostępne są na stronie www.deerdesign.pl/
programy-lojalnosciowe

PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Karta ta uprawnia do skorzystania z rabatów w sklepach naszych Partnerów. Do tego ścisłego grona
zaprosiliśmy tylko wyselekcjonowane firmy z atrakcyjną ofertą nowoczesnych mebli, oświetlenia i dodatków wnętrz.

PROGRAM RABATOWY DEER DESIGN:

Dostęp do unikalnych
produktów wyposażenia
wnętrz w atrakcyjnych
cenach

Dostęp do stałych zniżek
w sklepach naszych
Partnerów w całej Polsce

Możliwość skorzystania
z rabatów w niszowych
sklepach w Polsce

Oszczędność pieniędzy

19

ZABUDOWA KUCHENNA
I MEBLE NA WYMIAR

www.deerdesign.pl

Pracownia stolarska DEER WOOD to doskonałość
i zaangażowanie przy tworzeniu wyjątkowych mebli. Oryginalne i ponadczasowe meble osadzone w
trendach i wykonane z wysokiej jakości materiałów.
Najlepsi eksperci w dziedzinie projektowania mebli
potrafią stworzyć niesztampowe rozwiązania, których nie oferują masowi producenci.

Przekonaj się, że wszystko co piękne może być praktyczne! Jakość i wygoda w czasach, kiedy wolny czas
staje się luksusem. Zaprojektuj z nami praktyczne
garderoby i systemy przechow y wania. Wygodna
kuchnia w której cała rodzina pozna przyjemność
wspólnego gotowania. Każdy z mieszkańców znajdzie miejsce na swoje rzeczy, książki, kosmetyki i odnajdzie swój własny kąt do odpoczynku.

Deer Wood to miejsce, gdzie design staję się jeszcze bliższy,
stworzysz z najlepszymi projektantami mebel, który stanie
się najważniejszą częścią Twojego domu, a teoria, że piękne
rzeczy są niefunkcjonalne, odejdzie w niepamięć. Może to
właśnie Twój mebel przerodzi się w osobiste i unikatowe
dzieło sztuki.
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Deer Wood

PROJEKT I REALIZACJA DEER DESIGN / DEER WOOD

01

Porada projektowa - rozpoznanie potrzeb

02

Zawarcie umowy projektowej na zabudowę meblową

03

Wybór materiałów, wyposażenie i AGD

04

Projekt techniczny mebli

05

Ostateczna wycena

06

Zawarcie umowy na realizację zabudowy meblowej

07

Pomiar przedprodukcyjny

08

Montaż

PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ZABUDOWA MEBLOWA
– KROK PO KROKU
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PROJEKT DEER DESIGN / DEER WOOD

www.deerdesign.pl

REALIZACJE
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

www.deerdesign.pl

DEER TEAM
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KONTAKT:
Deer Design Sp. z o.o.
ul. Twarda 64
00-818 Warszawa

+48 883 555 647
pracownia@deerdesign.pl
www.deerdesign.pl

Znajdź nas i bądź na bieżąco

