Pytania dotyczące funkcjonalności, mieszkania lub domu.

1. Projekt ma dotyczyć domu czy mieszkania?

2. Jaka jest liczba mieszkańców, dorosłych i dzieci, podajcie też proszę wiek i płeć dzieci.

3. Jaki jest metraż obiektu?

4. Ile przewidujecie łazienek, czy chcecie dodatkowo oddzielną toaletę?

5. Jakie sprzęty chcecie żeby się znalazły w łazience: wanna, prysznic, umywalka(ile), bidet,
opcjonalnie bidetta ( słuchawka na wężu montowana przy wc) wc,
6. Jakie sprzęty chcecie żeby się znalazły w drugiej łazience (jeśli taka będzie)
7. Jakie sprzęty potrzebujecie żeby się znalazły w kuchni i czy mają być pod zabudowę czy
wolno- stojące?
zlewozmywak:
dwukomorowy, półtorej komory z ociekaczem, czy jedna komora z ociekaczem
piekarnik,
mikrofala,
kawiarka,
lodówka – jaki wymiar? Standardowa 60 x 180, czy większa, czy mniejsza?
zamrażarka,
płyta elektryczna, czy gazowa?
zmywarka
czy segregujecie śmieci – jeśli tak to do ilu pojemników?
8. Osoba najczęściej używająca kuchni jest praworęczna, czy leworęczna? (odnośnie
zmywarki)
9. Czy kuchnię chcecie mieć otwartą, czy zamknięta?
10. Czy w kuchni chcecie żeby był stół lub barek do posiłków szybkich i na ile osób?
11. Czy chcecie mieć wydzieloną spiżarnię, jeśli jest na nią miejsce?
12. Czy pralkę wolicie mieć w łazience lub kuchni, czy w oddzielnym pomieszczeniu
gospodarczym jeśli starczy na nie miejsca?

13. Czy chcecie mieć suszarkę mechaniczną?
14. Czu jadalnię chcecie mieć połączoną z salonem?
15. Czy stół w jadalni chcecie żeby był rozkładany i na ile osób.
16. Czy w salonie chcecie mieć miejsce na książki, jeśli tak to podajcie proszę przybliżoną ilość
woluminów, lub metrów bieżących książek.
17. Czy w salonie chcecie mieć telewizor i jak duży?
18. Czy chcecie mięć specjalny sprzęt grający – może już go macie wybrany?
19. Jakie meble, sprzęty chcecie mieć w salonie?
sofa - prosta, czy narożnik, czy z funkcją spania?
fotele
stolik
lampa podłogowa
kominek
komoda
czy jakieś specjalne dodatkowe meble?
20. Jak duże chcecie mieć łóżko w sypialni – 140. 160, 180?
21. Czy w sypialni wolicie mieć oddzielną garderobę czy szafę?
22. Czy wejście do łazienki głównej chcecie, żeby było ogólnie dostępne, czy tylko z sypialni?
23. Pokoje dziecięce (jeśli będą) ile ich przewidujecie?
24. Co chcecie żeby się znalazło w pokoju, pokojach dla dzieci?
łóżko – o jakich wymiarach?
biurko /stolik dla mniejszych dzieci
komoda
półki na zabawki i książki
czy coś jeszcze powinno się znaleźć w pokojach dziecięcych?
25. Czy przewidujecie pokój gościnny/gabinet?
26. Co chcecie żeby się w nim znalazło?
sofa rozkładana
półki na książki
biurko
szafa na ubrania

27. Czy w holu należy wydzielić garderobę, czy szafę, czy tylko wieszaki na ubrania?
28. Czy potrzebujecie jakieś inne pomieszczenia o specjalnym przeznaczeniu (warsztat, pokój
do ćwiczeń itd.) lub mebli o specjalnym przeznaczeniu (instrumenty muzyczne, sprzęt do
ćwiczeń)
29. Czy potrzebujecie specjalne miejsce na składowanie np. sprzętu sportowego,
turystycznego, instrumentów muzycznych itp.
30. W jaki sposób lubicie spędzać czas w domu? Czy macie w tej kwestii specjalne
zapotrzebowania?
31. Czy macie swoje ulubione kolory, materiały, lub preferowane kolory do poszczególnych
pomieszczeń?
32. Czy macie swój ulubiony styl na przykład: rustykalny, nowoczesny, klasyczny, galamour,
retro, loftowy, kolonialny, prowansalski, skandynawski, minimalistyczny itd.
33. Czy macie ulubiony sposób oświetlenia - górne, boczne, węże ledowe, lampy stojące?
34. Czy są jakieś przedmioty, które chcecie wyeksponować (pamiątki, sztuka, rośliny)?
35. Czy macie jakieś meble, które chcecie zostawić lub przenieść z poprzedniego miejsca
zamieszkania? Jeśli tak to poproszę o ich wymiary i zdjęcia.

36. Czy macie jakieś inne szczególne oczekiwania?

