HEZKÝ DOMOV V KOSTCE
Aneb jak si to doma nepokazit
Kurz je určen pro ty z vás, kteří
se chystáte na rekonstrukci bytu/domu, případně stavíte vlastní
rodinný dům, ale nechcete pro návrh interiéru využít designéra;
se chcete naučit určitá pravidla, abyste při zařizování nového
domova nešlápli vedle;
chcete prodiskutovat dispozici domu, který Vám navrhl
projektant či architekt;
chcete poradit se správným rozmístěním elektroinstalace;
chcete znát užitečné tipy pro bezproblémový chod domácnosti
(např. vychytávky v nábytkovém kování);
chcete obdržet kontakty na osvědčené řemeslníky a firmy,
případně na společnosti, které interiér zařídí na klíč (bez starostí);
chcete reálné vzorky materiálů a užitečné katalogy.

Cena kurzu:

Obsah kurzu
3+1 pravidlo pro navrhování harmonických interiérů.
Co je pro návrh přirozené a co naopak přirozené není.
Vnímání prostoru z pohledu zdravého selského rozumu.
Na co všechno je dobré pamatovat, abychom si nepokazili vlastní
bydlení.
Sedm otázek, na které bychom měli znát odpověď.
Proč se nám doma nedaří „ikeácké pokojíčky“ aneb Největší
hříchy českých domácností. Projekt „Obejvák 3.0“.
Jak špatné bydlení ovlivňuje naše životy aneb Funkční dispozice
s komunikačními zónami je základním kamenem dobrého
interiérového designu.
Jak najít a udržet koncept řešeného prostoru. Co je to vlastně
koncept? Co vše může být konceptem v interiéru? Je prvoplánové
řešení vždy tím pravým řešením? Reálné případové studie.
Nábytkové kování a vychytávky v domácnosti
Rozbor Vašeho projektu - rady a tipy pro váš vysněný domov

12.222 Kč
(499 EUR)
V ceně:
Vzorky materiálů, katalogy (dle
konkrétního projektu, který budete chtít
probírat).
Drobné občerstvení v průběhu kurzu
(voda, káva, čaj, ovoce); oběd si účastník
kurzu hradí sám - řeší se dovážkovou
službou.
Kurz se koná v nově zrekonstruovaném
bytě, kde je možné ukázat si použité
materiály a nábytkové kování v praxi.
Délka kurzu je 1 den = 9:00 - 19:00
(10 hodin).
Termín kurzu: dle individuální domluvy.
Místo konání kurzu: Rerychova 4, Brno.

Lektorky
Hedvika Novotná

Zakladatelka Školy interiéru
a majitelka studia NOVOdesign

Andrea Kilianová

Majitelka studia Muuza

Praxe v oboru nábytkového kování

Vyhledávaná designérka
s mnohaletou praxí

Praxe v oboru komponentů pro stavebnictví

Lektorka ve Škole interiéru

Praxe ve vedení vlastní PR agentury

Výtvarné vzdělání na střední
i vysoké škole

Rok 2012 - založení studia NOVOdesign
Rok 2014 - založení Školy interiéru

Několikaletá praxe na pozici Event
manager

Akreditace MŠMT

Jak se přihlásit:
krátce se prosím představte
pošlete Váš projekt, který chcete řešit (fotografie, plány, půdorysy, atd.)
pošlete body, které byste chtěli projednat
pošlete 5 linků na obrázky interiérů z internetu a napište, co se Vám na uvedených fotografiích přesně líbí
napište, jaký styl interiéru byste chtěl/-a ve Vašem bytě či RD mít
uveďte, do kdy byste rád/-a tento jednodenní kurz absolvoval/-a (měsíc)
pošlete Vaše fakturační údaje (adresa, příp. IČ a DIČ) - můžeme fakturovat ze dvou různých IČ. Plátcům DPH bude
k ceně připočtena daň. Neplátci budou mít na faktuře cenu bez DPH uvedenou na této pozvánce.

Jakmile obdržíme Vaši předběžnou přihlášku emailem, ozveme se Vám s dalším doplňujícím úkolem.

