
01. PYTANIA OGÓLNE

Jaki styl preferujesz, pomieszczenia nowoczesne, klasyczne, skandynawskie...? 

Można przesłać kilka wybranych zdjęć przykładowych pomieszczeń. 

Czy jest jakiś kolor który chcesz mieć w swoim otoczeniu?

Czy jest jakiś kolor/kolory, których nie akceptujesz?

Lubisz wnętrza jasne czy ciemne?

Ilu użytkowników na co dzień korzysta z  mieszkania?
Krótka charakterystyka użytkowników ze względu na wiek, płeć, zainteresowania, które mają wpływ na
sposób urządzenia,  niezbędne wyposażenie,  przechowywane we wnętrzu przedmioty i  inne ważne
informacje.

Jakie posiadasz przyzwyczajenia, upodobania oraz oczekiwania, których nie chciałbyś zmieniać (np. w
kuchni przede wszystkim szuflady, telewizor nie jako główny element salonu itp)?
Chcemy, aby ostateczny projekt wpisał się w dotychczasowe przyzwyczajenia, oczekiwania i upodobania. Opisz
sposób  spędzania  czasu  przez  mieszkańców  (np.  słuchanie  muzyki,  czytanie,  oglądanie  telewizji),  wskaż  na
elementy,  które  chcesz  wyeksponować  (np.  pamiątki  rodzinne,  dzieła  sztuki,  fotografie  rodzinne,  kolekcje
bibelotów  czy  trofea  sportowe).  Przydatne  będą  również  informacje  na  temat  hobby,  zainteresowań  (np.
podróże, sport, kino, muzyka, spotkania z przyjaciółmi itd.)

Określ swoje preferencje związane ze sprzętami AGD w nowym wnętrzu. Określ swoje preferencje związane ze
sprzętami RTV w nowym wnętrzu.
W projekcie, jeśli to możliwe projektant od razu zastosuje sprzęty twoich ulubionych marek, w przygotowaniu
projektu zostanie uwzględniona podłączenie konkretnych sprzętów)

Czy  projekt  ma być  dostosowany  do  aktualnych  podłączeń  elektryczno-hydraulicznych czy  projektant  może
zaproponować nowe umiejscowienie przyłączy?
Nowe przyłącza wiążą się z poszerzeniem zakresu remontu ale często radykalnie poprawiają funkcje.

Czy chcesz przenieść do nowego projektu jakieś przedmioty, meble, dekoracje z poprzedniej aranżacji? Jeśli tak
to przydatne będą wymiary i zdjęcia.
Zdjęcia takich przedmiotów oraz ich wymiary proszę przesłać  wraz z ankietą. 

Czy chciałbyś aby w projekcie znalazły się sufity obniżane?

Jakie podłogi preferujesz: panel laminowany? Drewno naturalne? Płytki?

Jakie ogrzewanie posiadasz/będziesz posiadać – podłogowe? Grzejniki? Mieszane?

Twoje dodatkowe sugestie?
Tu od razu możesz napisać  wszystkie  dodatkowe oczekiwania.  Jeżeli  posiadasz zdjęcia,  pomysły,  inspiracje –
prześlij je razem z ankietą, opatrzone komentarzem.



02. PYTANIA DOTYCZĄCE KUCHNI

Jaki styl kuchni preferujesz? Nowoczesna, klasyczna? Fronty matowe? Połysk? Jasne czy ciemne?
Czy planujesz zabudowę kuchenną. Jeśli tak, to jakie sprzęty mają się w niej znaleźć ?

 okap - wolno wiszący, wbudowany w szafkę, wyspowy?
 Zmywarka – 45cm, czy 60 cm?
 Płyta indukcyjna – 4 czy 6 palnikowa?
 piekarnik tradycyjnie pod płytą czy w wysokiej zabudowie?
 pralka i suszarka do ubrań w zabudowie kuchennej?
 zlew - stalowy, konglomerat, ceramika; jednokomorowy, dwukomorowy, z ociekaczem? 

podwieszany pod blat, na równi z blatem, nakładany?
 bateria - z wyciąganą wylewką, z dozownikiem na płyn lub z innymi udogodnieniami i funkcjami.

Wymień,  jakie  inne sprzęty codziennego użytku będą stały  w kuchni  -  trzeba uwzględnić  miejsce na nie w
projekcie (np. robot kuchenny, express do kawy, czajnik elektryczny, sokowirówka, itp.)
Te informacje są niezbędne, aby zaprojektować kuchnię wg Twoich oczekiwań. Istotna jest powierzchnia kuchni  
– nie zawsze istnieje możliwość umieszczenia wszystkich sprzętów na małej przestrzeni.

Czy masz sugestie co do wewnętrznych systemów zabudowy kuchennej?  (wewnętrzne systemy typu: cargo, 
magic corner itp.)
To dotyczy projektów z zabudową meblową na wymiar.

Czy są jakieś inne sprzęty, które chciałbyś mieć w kuchni?
Jeśli to możliwe projektant uwzględni je w projekcie.

Jaki materiał w przestrzeni między szafkami – w tak zwanym fartuchu kuchennym – płytki? Szkło?

03. PYTANIA DOTYCZĄCE ŁAZIENKI

W łazience chcesz, aby był wstawiony prysznic czy wanna? A może jedno i drugie? 
Czy chcesz mieć 1 czy 2 umywalki?

Czy w łazience będzie stała pralka, suszarka na ubrania? Suszarka elektryczna, bębnowa?

Jakie ogrzewanie będzie w łazience: standardowe czy podłogowe, a może oba?

Czy chcesz, aby w łazience była szafka na kosmetyki i/lub środki czystości?
Te pytania służą temu, aby łazienka była wygodna i funkcjonalna dla Ciebie i Twoich bliskich.

Czy są jakieś inne sprzęty, które chcesz mieć w łazience? Czy będziesz przechowywać tam np. miotłę, mop, 
wiadro? 
Jeśli to możliwe projektant uwzględni to projekcie.

Czy w łazience ma być bidet? Czy może miska WC ale dodatkowo z wężem bidetowym?

 



04. PYTANIA DOTYCZĄCE SALONU/POKOJU DZIENNEGO

Jakie funkcje ma spełniać Twój salon- odpoczynek, praca, przyjmowanie gości, możliwość noclegu, kino 
domowe z nagłośnieniem, inne?
To pozwoli projektantowi odpowiednio rozmieścić sprzęty i zaproponować jak najbardziej funkcjonalne 
ustawienia.

Czy są jakieś szczególne sprzęty, które chciałbyś mieć w salonie?
Jeśli to możliwe projektant uwzględni je w projekcie.

Kanapa – preferujesz narożnik? Może kanapę z podnóżkiem? Czy sofa + fotele?

Czy kanapa powinna mieć funkcję spania?

Czy chcesz coś dodatkowo przechowywać w salonie? Potrzebujesz regały na książki? Półek na płyty? Komody, 
witryna na szkło?

Czy chcesz umieścić stół w salonie? Na ile osób? Rozkładany ? do ilu miejsc?

05. PYTANIA DOTYCZĄCE POKOJU DLA DZIECI

Ile dzieci będzie mieszkało w pokoju?
Ta informacja jest niezbędna, aby uwzględnić m.in. ilość łóżeczek, biurek, itp.

W jakim wieku i jakiej płci są dzieci?

Jakie funkcje pokój ma spełniać - zabawa, nauka, odpoczynek, inne?

Jakie  dziecko  ma  zainteresowania?  Jest  to  ważne  z  punktu  widzenia  przechowywanych  przedmiotów  lub
dekoracji
Te informacje są istotne ze względu na dobór sprzętów i mebelków do pokoju.

Czy są jakieś szczególne rzeczy i sprzęty, które chcesz mieć w pokoju dla dziecka?
Jeśli to możliwe projektant uwzględni je w projekcie.
 
Jakie kolory lubi dziecko?

Jaki temperament, charakter ma dziecko?

Czy w pokoju ma znaleźć się komputer?



06. PYTANIA DOTYCZĄCE GARDEROBY

Czy garderoba ma być podzielona na część męską i damską?

Mniej więcej proszę określić (np. procentowo) potrzebną ilość miejsca na: buty, drążki, ilość szuflad na bieliznę, 
ilość półek?
Czy w garderobie mają się znajdować inne przedmioty np. żelazko, deska do prasowania, drabina, odkurzacz,
kartony itp.

Czy ma być jakieś miejsce do siedzenia lub podręcznego odwieszania ubrań ?
Te  informację  pozwolą  projektantowi  zaprojektować  funkcjonalną  i  ergonomiczną  przestrzeń  garderoby  z
uwzględnieniem potrzeb i liczby użytkowników

07. PYTANIA DOTYCZĄCE SYPIALNI

Czy posiadasz preferowany rozmiar łóżka 120/140/160/180/200 szerokości, nietypowa długość?
Informacja istotna za względu na użytkowników pomieszczenia.

Czy łóżko z tapicerowanym zagłówkiem?

Czy lampki przy łóżku typowo do czytania, czy nastrojowe światło? Czy jedne i drugie?

Czy w sypialni ma być toaletka?

Czy masz inne uwagi związane z tym pomieszczeniem i przedmiotami, jakie mają być w nim przechowywane?
Miejsce na książki? Szafa? Komoda? Telewizor? Miejsce do pracy?
Jeśli to możliwe projektant uwzględni je w projekcie.


