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Aga



Poszukuje harmonii i idealnych proporcji, nie zatracając piękna. 
Kocha zwierzęta i naturę, traktując ją jako niewyczerpane źródło 
inspiracji. Równolegle od lat studiuje i praktykuje jogę.



Grzegorz



Fascynuje się nowymi technologiami i materiałami 

w architekturze. Kocha sztukę, podróże i poznawanie ludzi. 

Ten mariaż jest inspiracją do pracy. Prywatnie posiada 5. Dan 

i naucza Okinawskiego Kempo Karate, a także zarządza 
europejską federacją.
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Proces



Pomagamy spełniać marzenia o DOMU. Tworzymy miejskie azyle 
i siedliska zatopione w naturze. Proces twórczy postrzegamy jako 
spotkanie naszej filozofii i wrażliwości z potrzebami osób, które 
przychodzą do nas po projekt wymarzonych przestrzeni. 


    


EMPATIA



Fundamentem wszystkich naszych projektów jest empatia. 
Jesteśmy uważnymi obserwatorami i wrażliwymi rozmówcami. 
Wysłuchamy Twojej historii i przełożymy ją na język architektury. 



DROGA



Jesteśmy czułymi przewodnikami, z cierpliwością i uwagą 
poprowadzimy Cię przez cały proces projektowy. 

Przejrzystość, empatia i otwartość to podstawy naszej filozofii. 
Jak wyglądają poszczególne etapy procesu?
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rozmowa



Najważniejszy etap, który stanowi punkt wyjścia i początek naszej 
wspólnej Drogi. Pozwala nam poznać Twoje zwyczaje, pasje, 
marzenia i styl życia, a później z wrażliwością i uwagą przekuć je 
w projekt, który wniesie codzienność na nowy poziom, 
wspierając Twój dobrostan, rozwój i szczęście. 



inwentaryzacja



Niezbędna do przygotowania koncepcji. Obejmuje dokładny 
pomiar wnętrz oraz przygotowanie dokumentacji fotograficznej. 
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projekt koncepcyjny



Przygotowujemy układ funkcjonalny, który przedstawiamy 

w formie wizualizacji 3D. W przypadku projektów obejmujących ogród, 
bryłę oraz wnętrze domu, wyznaczamy główne punkty w krajobrazie 

i przedstawiamy najważniejsze elementy istotne z perspektywy wnętrza 
budynku. Wiemy, że wnętrze i zewnętrze wzajemnie na siebie 
oddziałują, dlatego dążymy do osiągania między nimi harmonii. 



Etap koncepcji to czas rozmów, konsultacji, wyboru materiałów. 

To, jaki kształt ostatecznie przybierze Twoja przestrzeń, jest efektem 
wspólnych decyzji. Każdy z nas odbiera architekturę na swój sposób, 
dlatego podczas doboru materiałów, przygotowujemy próbki, które 
możesz dotknąć i poczuć, aby wnętrza były nie tylko ucztą dla wzroku, 
ale również dla pozostałych zmysłów.
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projekt wykonawczy



Bardzo cenimy współczesne rzemiosło. Nie wyobrażamy 

sobie procesu bez współpracy z pracowniami kamieniarskimi 

i stolarskimi. Po akceptacji koncepcji tworzymy projekty 
wykonawcze, które pozwalają przekuć poszczególne 

elementy planu w rzeczywistość.



projekt branżowy



Przygotowujemy również projekty elektryki, ogrzewania, 
klimatyzacji oraz systemu nagłośnienia. Chcemy, by wszystkie 

te elementy wzajemnie się uzupełniały, zapewniając 
mieszkańcom komfort, spokój i ciepło.



projekt powykonawczy



Dokładny spis materiałów wraz z kosztorysem zapewnia 
transparentność wszystkich kosztów i stanowi kompas 

w dalszej podróży do celu.
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prowadzenie inwestycji



Wszystkim, którym brakuje czasu na samodzielne 
przeprowadzenie inwestycji, oferujemy wsparcie 

i przeprowadzenie jej w całości ze współpracującymi 

z nami od lat podwykonawcami. Ty przychodzisz do nas 

po wymarzony projekt i towarzyszysz nam do momentu 
akceptacji, a my doprowadzamy go do końca.
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CZAS



Wartościowy projekt, który będzie dokładnie tym, 

czego potrzebujesz, wymaga czasu. Tworzymy koncepcję 

bez pośpiechu, starając się jak najlepiej poznać Twoje plany, 
osobowość, styl życia i estetyczną wrażliwość. Przestrzenie 

o powierzchni od 200 do 300 m2 projektujemy w ciągu 4 
miesięcy. Projektowanie większych przestrzeni trwa 
proporcjonalnie dłużej.



nadzór autorski

 

Nadzór autorski to sprawdzenie zgodności wykonania 

z projektem. Dbamy o to, by plany i marzenia, które przekuliśmy 

w koncepcję Twojego miejsca, zostały odpowiednio 
odzwierciedlone w rzeczywistości. 
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Twoja inwestycja



Wierzymy, że współpraca i wymiana twórczej energii jest 
gwarancją udanego projektu. Cenimy głód wiedzy oraz 
świadomość swoich potrzeb i oczekiwanego efektu końcowego. 
Podaruj nam swój czas, otwórz się i pozwól poprowadzić przez 
proces, którego zwieńczeniem będzie wymarzony azyl. 

Jedyny i własny. Twój. 
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Kontakt ul. Raszyńska 56 lok 35 
02-033 Warszawa 
+ 48 604 214 400 
pracownia@studioorganic.pl




studioorganic.pl
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