PROJETO
Técnica e estética lado a lado,
valorizando seu sonho com exclusividade
e personalização.

+
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Nosso principal produto e seus diferenciais.

CRIADO PARA QUEM
BUSCA EXCLUSIVIDADE
Cada projeto, um sonho realizado.

Atendimento exclusivo e personalizado.
Ser chamado pelo nome e ter cada detalhe do seu
projeto organizado do começo ao fim pela mesma
pessoa: isso é atenção e valorização do seu sonho.
Buscamos um ideal: captar sua ideia e viabilizá-la técnica
e esteticamente.

MUITO MAIS QUE UM
PROJETO
Soluções que te acompanham do começo ao fim da
contratação.

Capacidade de atender suas necessidades aliada à
ferramentas gerenciais que não te dão dor de cabeça.
Projetamos e, opcionalmente, ainda fazemos a
fiscalização e suprevisão da obra e também o
acompnhamento e direção da decoração.
Tudo isso para uma entrega e um resultado sem crises e
sem surpresas desagradáveis.
(* Para saber mais, veja a apresentação desses nossos outros serviços.)

COMO FUNCIONA?

TRAVEL
+

Entenda como vamos começar a trabalhar.

1° PASSO:
VAMOS CONVERSAR
Reunião para nos conhecermos e captarmos suas
necessidades para o projeto. E para elaborarmos uma
proposta de investimento com valor real.

2° PASSO:
FECHAMENTO
DA PROPOSTA
Nos dê o seu aval para iniciarmos os trabalhos!

3° PASSO:
RECONHECIMENTO
DA ÁREA
Medição minuciosa do imóvel considerando as áreas
pertinentes ao projeto.

COMO FUNCIONA?

TRAVEL
+

Agora, entenda o que nosso projeto engloba.

4° PASSO:
ESTUDO PRELIMINAR –
“LAYOUT”

A boa e velha planta para começarmos
juntos a entender o espaço, com
identificação de ambientes e disposição
de mobiliário.

COMO FUNCIONA?

TRAVEL
+

Agora, entenda o que nosso projeto engloba.

5° PASSO:
ANTEPROJETO –
“PROJETO CONCEITO”

A cara de como vai ficar, com concepção
e representação do projeto como um
todo. Tudo isso apresentado através de
um estudo 3D.

COMO FUNCIONA?

TRAVEL
+

Agora, entenda o que nosso projeto engloba.

6° PASSO:
DETALHAMENTO E
“PROJETO EXECUTIVO”

Um trabalho minucioso para tudo sair
como previmos através de projetos
técnicos com detalhamento completo e
sob medida.

COMO FUNCIONA?

TRAVEL
+

Agora, entenda o que nosso projeto engloba.

7° PASSO:
ESPECIFICAÇÕES

Através de visitas a lojas, definimos e
escolhemos juntos tudo o que engloba
seu projeto.

COMO FUNCIONA?

TRAVEL
+

Agora, entenda o que nosso projeto engloba.

8° PASSO:
PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA

Depois de tudo isso, quanto vai custar?
Elaboramos uma planilha com
levantamento de custos relativos à
execução da obra ou dos serviços,
considerando todos os projetos aprovados.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

TRAVEL
+

Aquele alinhamento para deixarmos tudo
certo entre nós!

Você entendeu tudo? Então, entregaremos para você:
- projeto completo (conforme escopo constante em
contrato que será assinado posteriormente) com
especificações de todos os itens propostos.
As reuniões são sempre feitas em nosso escritório ou
lojas indicadas, em horário comercial.
O prazo de atendimento de cada etapa é de até 10 dias
úteis.
Para todas as soluções propostas, teremos alguém para
lhe indicar, mas também poderemos trabalhar com os
seus fornecedores.
Nosso ideal é lhe oferecer soluções e representar a
concretização das suas necessidades no que diz
respeito ao projeto!
Estamos à disposição para esclarecimentos de dúvidas
e negociações!
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