JAK ROZSĄDNIE ZAPLANOWAĆ REMONT
Planujesz remont, ale nie wiesz jak się za niego zabrać?
Poniżej przygotowałam dla Ciebie listę organizacyjną prac remontowych, która
pomoże Ci przejść remont bez chaosu i stresu.

Inspiracja - zanim zaplanujesz remont poszukaj inspiracji, w sklepach
stacjonarnych, w marketach budowlanych, w magazynach wnętrzarskich, online
(Homebook. Pinterest)
Określ zakres prac - które pomieszczenia wymagają zmian, czy będzie potrzeba
pomoc stolarza, hydraulika, cykliniarza, elektryka itp.
Stwórz projekt/wizualizację zmian/mood board - skorzystaj z pomocy
projektanta wnętrz/architekta lub sama wykonaj projekt. Może to być rysunek
na kartce, albo projekt online, w Internecie znajdziesz darmowe proste programy
do wizualizavji.
Określ budżet jaki chcesz i możesz przeznaczyć na remont. Pamiętaj, że często
budżet się "magicznie rozjeżdża" w trakcie remontu, średnio o ok. 10-30%.
Dlatego warto od początku zrobić kosztorys w formie tabelki, ja polecam exel'a.
Stwórz kosztorys remontu - najlepiej w exelu. Wpisz do niego wszystko co będzie
związane z remontem i na bieżąco aktualizuj. Co powinien zawierać? Koszt
projektu, ekipy, stolarza itp. Koszt zakupu wyposażenia, każdą pozycję osobno,
kafelki, oświetlenie, tapety, meble, gniazdka i włączniki. Pamiętaj, że drobne
wyposażenie jak żarówki, włączniki, dekoracje, uchwyty do mebli, klamki itd.
też też koszt remontu.
Harmonogram prac. Możesz stworzyć go sama lub z pomocą projektantki
i ekipy remontowej. Pomoże on Ci zaplanować prace, ale też zakupy i wydatki.
Pamiętaj, że nie wszystko kupisz lub zamówisz od ręki. Wybrane wzory kafelków
mają często kilkutygodniowy okres oczekiwania na dostawę, fachowcy też często
mają kalendarze zarezerwowane nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
Zorganizuj miejsce na przechowywanie rzeczy w czasie remontu.
Jeśli remontujesz mieszkanie lub część mieszkania, w którym mieszkasz to
zorganizuj miejsce na przechowywanie rzeczy. Może to być piwnica, dom
sąsiadów jeśli się zgodzą :) garaż, lub magazyn na wynajem krótkoterminowy.
Zapakuj odpowiednio swoje skarby i opisz poszczególne kartony, torby, to ułatwi
później rozpakowywanie. Remont to też świetna okazja do declutteringu odgracenia domu i pozbycia się przedmiotów, których nie potrzebujesz. Więcej
informacji znajdziesz na mojej stronie www.domowemetamorfozy.pl
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