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luxus neznamená jen drahé materiály, 
luxus je především komplexní péče o klienta…

Využijte našich bohatých znalostí a dlouholetých zkušeností při úpravách 
dispozičního uspořádání, známe velmi důvěrně dispoziční řešení každého 
bytu a tím i jeho možnosti.

Zakládáme si na osobním přístupu a flexibilitě, vycházíme vstříc 
představám a požadavkům našich klientů při zpracování návrhu nutných 
klientských změn. Pomůžeme s výběrem stavebních a řemeslných prací, 
dohlédneme na kvalitu provedení a vaše zájmy prosadíme až do finální 
realizace celkového interiéru. S dostatečným časovým předstihem si 
můžete navrhnout a nechat vyrobit jakýkoliv vestavěný nábytek nebo 
doplněk podle vašich potřeb, vkusu a nápadů. 

Orientujeme se v nejnovějších trendech návrhů interiérů, pro následné 
realizace využíváme prověřené smluvní partnery, které využívají 
nejmodernějších technologických postupů, vždy s ohledem na váš rozpočet 
a především k vaší plné spokojenosti.

ZDARMA PRVNÍ 3 HODINY 

NA KONZULTACE S ARCHITEKTEM A ÚPRAVY 

DISPOZIČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ PŘI NÁKUPU 

JAKÉKOLI BYTOVÉ ČI NEBYTOVÉ JEDNOTKY  

Z REZIDENČNÍ NABÍDKY SPOLEČNOSTI SATPO.
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ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

  profesionálně zhodnotíme při první konzultaci s vámi, zda vybraná bytová 
jednotka vyhovuje vašim potřebám a požadavkům kvalitního bydlení

  odpovíme vám na nejrůznější otázky, jako jsou například: „Vejde se do 
bytu nábytek, který potřebujete, například jídelní stůl pro 6 osob, pracovní 
stůl, pianino, velká postel, dostatek skříní nebo do kuchyně americká 
lednice? Je možné do koupelny doplnit sprchu nebo bidet?“

  navrhneme efektivní využití prostor podle ergonomických požadavků, 
zkreslíme požadavky do srozumitelného půdorysu formou architektonické 
studie

  prodiskutujeme s vámi vypracovaný návrh a předložíme finální verzi 
vašeho nového domova

  vyhodnotíme a doporučíme rozsah nutných klientských změn a potřeby 
stavebních úprav

  předložíme cenové varianty, které vám pomohou při rozhodování

INDIVIDUÁLNÍ DISPOZIČNÍ ÚPRAVY

 využijeme našich bohatých zkušeností s realizacemi interiérů na míru 
 oslovíme zkušené a námi prověřené řemeslníky a firmy
 předložíme cenové kalkulace stavebních prací a interiérových úprav
  dohlédneme na kvalitu provedení a zajistíme koordinaci jednotlivých 

řemesel a dodávek
  vaše představy prosadíme až do kompletní realizace stavebních úprav, 

finální montáže a instalace
 nabízíme jednu záruku na všechny provedené práce 

REALIZACE INTERIÉRU NA KLÍČ

  doporučíme a na základě konzultace s vámi vybereme vhodné dodavatele 
pro realizaci interiéru na klíč až po materiálové a barevné řešení, osvětlení 
a celkové uspořádání pro docílení očekávané atmosféry 

  zajistíme pro vás několik variant návrhů vybavení konkrétními interiérovými 
prvky u prověřených společností s možností využití zvýhodněné ceny 
dohodnuté s našimi smluvními partnery

  předložíme a zhodnotíme předložené cenové nabídky od dodavatelů
  ohlídáme vaše zájmy od úplného začátku až po dokončení posledního 

detailu

... pro kvalitní bydlení 
se vší spokojeností.


