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Architech Design Team to autorski projekt marki Archidzieło, która od wielu lat na rynku polskim i zagran-

icznym urządza wnętrza naszych Klientów. Na swoim koncie mamy wiele udanych projektów i całą rzeszę za-

dowolonych Klientów Polsce i za granicą. W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów rozszerzyliśmy naszą 

działalność o kompleksowe projektowanie wnętrz - Architech Design Team. To projekt stworzony z pasji do 

Założeniem marki jest koncepcja eleganckiego domu i codziennego życia  

w luksusie. Nieszablonowe wzornictwo i najwyższej jakości materiały oraz 

wykonanie to znaki szczególne oferowanych przez nas produktów.  

W filozofię naszej marki wpisuje się także najwyższa dbałość o efekt końcowy.

architektury wnętrz. Kreatywność, pasja oraz satysfakcja Klienta to fundamenty naszych działań. Bazując na naszym doświadczeniu, wiedzy, znajomości 

najnowszych, światowych trendów świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowania architektonicznego oraz projektowania i aranżacji wnętrz 

wraz z realizacją i wykonawstwem. Rekomendujemy rozwiązania technologiczne, dzięki którym wnętrze będzie nie tylko piękne, ale i funkcjonalne.

Z dumą informujemy, że jesteśmy jedynym przedsta-

wicielem w Polsce marek: Ralph Lauren Home, 

Roberto Cavalli Home, Gianfranco Ferré Home, 

Smania ,  Visual  Comfort  i  Dom Ediz ioni .   

W ofercie Archidzieło znajdziecie Państwo: meble, 

oświetlenie, dywany, tkaniny, tapety, dekoracje  

i domowe akcesoria od najlepszych, światowych pro-

jektantów. W naszym portoflio znajdują się także 

marki: Eichholtz, Longhi, Baker Furniture czy 

Delightfull. 



- PAKIETY PROJEKTOWE -

PREMIUM

EXCLUSIVE

Pakiet Archidzieło Premium skierowany jest do tych z Państwa, którzy potrzebu-

ją szlifu posiadanego już lokalu lub pomysłu na jego przearanżowanie. 

Oferta obejmuje:

• inwentaryzację lokalu na potrzeby projektowe (tylko jeśli lokal posiada tyn-

ki wewnętrzne),

• 2 koncepcje układów funkcjonalnych (rzuty poziome z układem ścian 

działowych, podział funkcjonalny pomieszczeń wraz z usytuowaniem mebli 

oraz urządzeń wbudowanych),

• szczegółowy plan funkcjonalny wnętrza opracowany w oparciu o zaakcep-

towaną koncepcję,

• wizualizację komputerową w oparciu o wybraną przez Klienta koncepcję

(dwie wersje kolorystyczne),

• dobór i aranżację mebli ruchomych: lampy stojące, stoliki boczne, stoły,

sofy, fotele,

• konsultacje dekoratorskie dotyczące zasłon, firan, tapet, dywanów, rolet,

żaluzji.

Projekt znacznie bardziej rozbudowany. Zapewni on Państwu komfort i świadomość, że każdy 

element wnętrz będzie przemyślany i spójny z całością projektu. 

Oferta obejmuje wszystkie założenia Pakietu Premium. Dodatkowo otrzymują 

Państwo dokumentację projektowo-wykonawczą aranżacji wnętrz w oparciu o zaakceptowaną 

wizualizację uwzględniającą: 

• zmiany układu ścianek działowych,

• lokalizację punktów instalacji elektrycznej, hydraulicznej i centralnego ogrzewania,

• projekt sufitów (rzuty płaskie); 

• projekt podłóg (rzuty płaskie z doborem kolorystyki i materiałów),

• projekt zabudowy kuchni i łazienki (z wyceną wykonania oraz doborem sprzętu AGD); 

• projekt mebli na zamówienie (z wyceną wykonania oraz doborem akcesoriów),

• zestawienie materiałów wykończeniowych oraz elementów użytych w projekcie (okładz-

iny podłogowej i ściennej, ceramiki łazienkowej, armatury, opraw oświetleniowych).



LUXURY
To propozycja dla tych z Państwa, którzy cenią swój czas i wolą przekazać projekt 

swojego domu lub apartamentu w ręce specjalistów. Jest to najczęściej wybiera-

na opcja przez naszych Klientów i najbardziej kompleksowa z oferowanych przez 

nas usług. Wybierając pakiet Archidzieło Luxury, decydujecie się na wszystko, co 

wymienione w Pakiecie Exclusive, a my zajmujemy się nadzorem nad całym pro-

jektem. To my kontrolujemy wykonawców (ekipy ogólnobudowlane, meblarskie, 

parkieciarskie, kamieniarskie, ślusarskie, szklarzy, montażystów klimatyzacji, 

drzwi wewnętrznych, sauny, kominka, basenu), nadzorujemy ich pracę, termi-

nowość i zgodność prac z projektem. Proponując takie rozwiązanie unikamy różnego rodzaju 

błędów i mamy możliwość wprowadzania ewentualnych zmian w trakcie tak, aby efekt końcowy 

był zgodny z Państwa oczekiwaniami. Dokonujemy w Państwa imieniu zakupów materiałów  

i elementów wyposażenia. Uczestniczymy w odbiorze prac wykończeniowych od wykonawców.



Od początku utrzymujemy najwyższe standardy. Dotyczy to kontaktów z Państwem jak i zachowania pełnego profesjonalizmu i dyskrecji  

na każdym etapie projektu. Materiały jakie od nas otrzymujecie, czyli wszelkiego rodzaju plany, rzuty techniczne są wykonane z zachowaniem 

wszelkich norm i światowych standardów. Nasza praca jest naszą pasją, dlatego też zawsze jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami.

Pierwszym etapem współpracy jest spotkanie osobiste lub wideorozmowa. Ma ono na 

celu określenie potrzeb aranżacyjnych i zaprezentowanie naszych możliwości. To czas 

dla Państwa, aby zapoznać się z Archidzieło i Architech Design Team, a dla nas aby 

poznać Państwa oczekiwania i styl, w celu przygotowania idealnie skrojonej oferty. 

Po spotkaniu przesyłamy indywidualną ofertę. Jej akceptacja oraz podpisanie umowy 

jest dla nas zielonym światłem do działania i kreatywnego podejścia do projektu.

Podstawą do przygotowania pierwszych rzutów, będzie stworzony na bazie naszych doświ-

adczeń Arkusz indywidualnych preferencji, który pozwoli nam poznać Państwa styl życia, 

zwyczaje, charakter wnętrza i zaakcentuje te elementy wystroju, które są najbardziej istotne.

Poznajmy się

Tworzenie koncepcji to jeden z najważniejszych etapów projektu. Niezbędna jest tu synergia projektanta z Klientem. Aby ten etap przebiegał płynnie, 

staramy się, by koncepcje były na bieżąco omawiane. Zwykle efekty naszych prac przesyłane są drogą mailową. W ten sposób otrzymujemy także Państwa 

uwagi. Spotkania w biurze projektowym lub wideorozmowa będą służyły prezentacji konkretnych materiałów wykończeniowych, propozycji oświetlenia  

i doprecyzowaniu detali.

Pierwszym większym efektem naszej współpracy będą tzw. koncepcje układów funkcjonalnych, czyli dwie propozycje w rzucie płaskim z naniesionymi 

ściankami działowymi i podstawowymi meblami. Na tej bazie przedstawiają Państwo swoje ewentualne uwagi. Po ich naniesieniu otrzymujemy ostateczny 

szczegółowy plan funkcjonalny. Akceptacja pozwala nam na przejście do kolejnego etapu, jakim jest stworzenie wizualizacji komputerowych.

Wizualizacja komputerowa to rezultat połączenia wybranej koncepcji projektu funkcjonalnego z Państwa oczekiwaniami i stylem. To jest pole, na którym 

nanosimy kolejne szlify i korekty, żeby dotrzeć do projektu docelowego spełniającego Państwa wymagania - w pełni funkcjonalnego i zachowującego spójną 

estetykę. 

Podsumowaniem etapu kreacji będzie stworzenie dokumentacji projektowej (Pakiet Exclusive), czyli innymi słowy specyfikacji technicznej zawierającej 

szczegóły wykonawcze projektu, w tym także rzuty techniczne uwzględniające wypracowane koncepcje i indywidualne rozwiązania.

Czas wykonania prac projektowych jest uzależniony od dynamiki współpracy z Klientem, wielkości przedsięwzięcia, ilości detali i zmian w trakcie jego 

tworzenia. Średnio czas ten nie powinien przekraczać 60-90 dni i będzie wymagał około sześciu spotkań.

Prace projektowe

Przy wyborze Pakietu Archidzieło Luxury to my kontrolujemy wykonawców 

(ekipy ogólnobudowlane, meblarskie, parkieciarskie, kamieniarskie, ślusarsk-

ie, szklarzy, montażystów klimatyzacji, drzwi wewnętrznych, sauny, kominka, 

basenu), nadzorujemy ich pracę, terminowość i zgodność prac z projektem. 

Dokonujemy w Państwa imieniu zakupów materiałów i elementów wyposaże-

nia. Uczestniczymy w odbiorze prac wykończeniowych od wykonawców.

Realizacja



Salon Nowogrodzka 8

Tylko w naszym Salonie przy ul. Nowogrodzkiej  można poznać pełną ofertę Roberto 
Cavalli Home oraz ekspozycję wybranych mebli. Archidzieło jest jedynym w Polsce 
przedstawicielem marek: Roberto Cavalli Home, Gianfranco Ferré Home. Oferujemy 
oświetlenie najlepszych amerykańskich projektantów, meble, dywany, tkaniny, tapety. 
Naszym Klientom oferujemy również pomoc przy aranżacji wnętrz, możliwość zakupów 
poza standardowymi godzinami otwarcia Salonu czy „white glove service”.

Salon Nowogrodzka 8, Warszawa

572 480 202 | nowogrodzka@archidzielo.pl

Salon Mokotowska 71, Warszawa

501 188 820 | mokotowska@archidzielo.pl

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego doradztwa w zakresie aranżacji wnętrz domu, czy 
wyboru wykończenia mebli spośród ogromnego wachlarza tkanin, szkła, skóry czy rodzaju 
drewna, zorganizujemy dla Ciebie spotkanie z dedykowanym doradcą w Archidzieło VIP 
Showroom. To nie tylko domowa atmosfera i możliwość zakupów poza standardowymi 
godzinami otwarcia pozostałych Salonów. Miejsce stworzone także z myślą o Klientach 
biznesowych, architektach czy wedding plannerach.

VIP Showroom Piękna 24/26A lok. 32, Warszawa

22 624 34 04 | design@archidzielo.pl

www.archidzielo.pl

/archidzielo

@archidzielo

Salon Mokotowska 71

nasze salony

J E S T E ŚM Y W Y Ł ĄC Z N Y M PR Z EDS TAW ICIEL E M M A R EK:

M A R K I W NA SZ E J OF ERCIE:

VIP Showroom Piękna

Salon Archidzieło przy ul. Mokotowskiej to niebanalne miejsce, w którym każdy koneser 
pięknych dodatków znajdzie coś wyjątkowego dla swojego domu. Znajdziesz tu zastawę 
stołową, pościel, szlafroki i ręczniki, dekoracje, meble i oświetlenie, a także zapachy dla 
domu od najbardziej luksusowych marek na świecie: Ralph Lauren Home, Roberto Cavalli 
Home, Gianfranco Ferré Home, Smania, Kenzo, Yves Delorme, L’Objet, Aerin, Eichholtz. 
Nasi Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w doborze rozmiarów.

Salon Mokotowska 71, Warszawa

501 188 820 | mokotowska@archidzielo.pl


