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Tervezési szintek, tervezési mélység szerint.

I. Belsőépítészeti koncepcióterv.  

Tervezési díj: nettó 5.000 Ft/m²
Kiszállási díj: az első egyeztetést, igényfelmérést és az elkészült terv átadását a tervezési díj tartalmazza. A további 
helyszíni egyeztetések díja nettó 10.000 Ft/alkalom. A terv átadás, munkaközi tervegyeztetés történhet telefonon, 
e-mailben kisebb volumen esetén, megegyezés szerint. Terv átadás a tervezési díj kifizetése után. 
Ajánlott terület: Épülő házak, lakások építészeti tervezésekor építész iroda vagy belsőépítész tervező készíti a 
komplett családi ház, lakás, közületi épület térkapcsolati koncepcióját. Meglévő ház, lakás teljes átalakításakor is 
szükség lehet koncepció tervre, ha változik a helységek funkciója, térkapcsolata. 

II. Belsőépítészeti vázlatterv (stílusterv). 

Tervezési díj: nettó 12.000 Ft/m²
Kiszállási díj: az első egyeztetést, igényfelmérést, további 2 munkaközi tervegyeztetést, az elkészült terv átadását, 
tervismertetését, 1 helyszíni szakági egyeztetést, és 1 üzletbejárást a tervezési díj tartalmazza. A további helyszíni 
egyeztetések díja nettó 10.000 Ft/alkalom. Volumentől függően egyedi ajánlat készülhet a szükséges kiszállásokról, 
egyeztetésekről.
Ajánlott terület:
Már meglévő szakági tervezéssel, kevés egyedi belsőépítészeti elemmel rendelkező tereknél ajánlott ez a tervezési 
mélység. Kereskedelmi bútorokkal (pl. Ikea konyha, gardrób stb.), kevés egyedi, szerkezettel (pl. sztenderd lépcső, 
sztenderd korlátok, kereskedelmi zuhanykabinok, egyedi álmennyezetek, szerelt falak nélkül stb.) rendelkező 
terek esetén elegendő lehet vázlatterv, stílusterv készítése. 

III. Belsőépítészeti kivitelezési tervdokumentáció.  

Tervezési díj: nettó 20.000 Ft/m²
Kiszállási díj: az első egyeztetést, igényfelmérést, további 4 munkaközi tervegyeztetést, az elkészült terv átadását, 
tervismertetését, 2 helyszíni szakági egyeztetést, és 2 üzletbejárást a tervezési díj tartalmazza. A további helyszíni 
egyeztetések díja nettó 10.000 Ft/alkalom. Volumentől függően egyedi ajánlat készülhet a szükséges kiszállásokról 
egyeztetésekről.
Szakági tervek: a belsőépítészeti tervezési díj nem tartalmazza az elektromos és gépészmérnöki, esetleges statikai 
terveket. Ezekre külön ajánlatot kell kérni külső tervezőktől.
Ajánlott terület:
A gépészetileg nagyban érintett területekre (konyha, vizesblokkok), a meghatározó épített bútorokat 
(konyhabútor, nappali fal, egyedi gardróbok stb.), és az épített belsőépítészeti elemeket, szerkezeteket (lépcsők, 
álmennyezetek, előtét falak stb.) tartalmazó területekre kiviteli szintű tervezés, kivitelezésre alkalmas rajzok 
készítése ajánlott. Kiviteli tervek nélkül a megrendelőnek, vagy a kivitelezőnek kell a pontos méreteket, anyagokat, 
műszaki, szerkezeti megoldásokat kitalálnia. A stílusterv csak a befoglaló méreteket, a hangulati (szín, anyag) 
elképzeléseket tartalmazza. 
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