
Website URL http://www.multikody.pl/525

Projektowanie wnętrz, Łódź
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Joanna Piechota - projektant wnętrz. Nie ma znaczenia czy wykonuję projekt/aranżację małego ciasnego
mieszkania - np w PRL-owskim blokowisku czy aranżację dużego pomieszczenia w wolnostojącym domu -
zawsze staram się dostosować do wyczucia estetyki moich klientów, ich postrzegania własnej przestrzeni,
gustu oraz oczywiście możliwości ekonomicznych jakimi dysponują. Nawet z maleńkiego i ciasnego
mieszkania można "wyrwać" maksimum przestrzeni - i w tym się również specjalizuję. Aranżacje wnętrz dla
klienta indywidualnego to tylko część mojej działalności. Opracowuję również projekty pomieszczeń
biurowych dla firm i instytucji, projekty powierzchni sklepowych (oczywiście z uwzględnieniem wiedzy z
zakresu marketingu i odpowiedniej ekspozycji towarów), projekty ekspozycji wystawienniczych (na przykład
na targi) oraz powierzchni użytkowych (magazyny, sale produkcyjne). Chętnie współpracuję z publicznymi
instytucjami wykonując aranżacje przedszkoli czy placówek służby zdrowia. Prowadzę stały nadzór autorski
przez cały okres inwestycji. Jest to niezwykle ważny element - stale kontroluję jakość wykonania mojego
projektu często goszcząc na terenie budowy czy remontu. Dzięki temu moi klienci zawsze otrzymują
zrealizowany projekt, który spełnia - a niejednokrotnie przewyższa - ich oczekiwania. Obszar mojej
działalności to Łódź i okoliczne miejscowości: Zgierz, Pabianice, Aleksandrów i wszelkie inne miejscowości
w odległości do 50km od Łodzi.
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