COMANDĂ O SCHIȚĂ
DATE GENERALE
Nume

Prenume

Vârstă

Suma totală destinată investiției

Adresa imobilului vizat pentru intervenție
An construcție imobil

Data demarare proiect

2015

1

Ianuarie

2015

Atașați planul spațiului de amenajat alături de acest formular într-un e-mail la
adresa rapitectura@gmail.com

CHESTIONAR CLIENT
1. Ați mai lucrat cu un designer/arhitect până acum?
Da ☐ Nu ☐
2. Aveți o imagine conturată despre cum ar trebui să arate rezultatul final sau
preferați o propunere din partea noastră (din punct de vedere vizual)? Daca
da, descrieți.
Da ☐ Nu, îmi doresc o propunere la acest capitol ☐

3. Aveți niște idei/teme sau obiecte representative în jurul cărora doriți să
construim proiectul? (exemplu: temă – bandă desenată/ obiect – mobilier
tradițional românesc)

4. Enumerați membrii familiei care vor locui în spațiul ce urmează a fi
amenajat.

5. Aveți animale de companie? Doriți în viitor? Dacă da, despre ce animale este
vorba?
Da ☐ Nu ☐ Nu am, dar îmi doresc în viitor ☐

6. Ce hobby-uri aveți dumneavoastră și ceilalți membri ai familiei?

7. Câte ore pe zi stați în medie acasă și cum vă petreceți acest timp?

8. Aveți colecții? (ex. cărți, trofee, artă, etc.) Dacă da, enumerați-le.

9. Ce condiții tehnice aveți pentru diferite camere?
computer ☐ wireless ☐ surround sound ☐ home theater ☐
altele/mențiuni:

10. Doriți să creeați un spațiu de joacă pentru copii?
Da ☐ Nu ☐
11. Lucrează cineva de acasă? (Este necesar un spațiu de lucru? Descriere
profesie si necesități)
Da ☐ Nu ☐

12. Ce fel de lumină preferați?
directă (sursă plafon) ☐ indirectă (sursă perete) ☐ caldă ☐ rece ☐
altele/mențiuni:

13. De cât spațiu de depozitare aveți nevoie?
mobilier multifuncțional ☐ depozitare încastrată în pereți ☐ debara închisă
altele/mențiuni:

14. Ce doriți să includă proiectul de amenajare?
mobilă ☐ pardoseală ☐ tapițerii ☐ remodelare bucătărie ☐
remodelare baie ☐ înlocuire ferestre ☐ înlocurie uși ☐ înlocuire tencuială ☐
surse de lumină ☐ obiecte de artă și decor, oglinzi, etc. ☐
reorganizare în plan a spațiului (demolare pereți, modificarea golurilor de
uși, etc.) ☐
alte intervenții:

15. Ce anume vă nemulțumește la actuala locuință?

16. Aveți obiecte pe care doriți să le păstrați? Enumerați și descrieți:

17. Care este spațiul pe care îl utilizați cel mai des și care este cel pe care îl
utilizați cel mai rar?

PREFERINȚE ESTETICE
1. Acordați note de la 1 la 3 următoarelor afirmații: (1 – importanță mica, 2 –
importanță medie, 3 – importanță mare )
Vreau ca spațiul să reflecte un mediu ambient plăcut, stilizat

1

Vreau ca spațiul să funcționeze mai eficient

1

Vreau ca spațiul să reflecte mai bine personalitatea și gusturile mele

1

2. Ce “senzație” doriți să reflecte spațiul?
casual ☐ formal ☐ spațios ☐ cald ☐ elegant ☐ romantic ☐ contemporan ☐
personalizat ☐ altă variantă:

3. Ce stil ați dori să domine?
românesc ☐ minimalist-contemporan ☐ art deco ☐ de inspirație asiatică ☐
industrial ☐ clasic ☐ altă variantă:

4. Ce materiale preferați?
bumbac ☐ piele (naturală sau ecologică) ☐ satin ☐ catifea ☐ textură puternică ☐
textură slabă ☐ cu imprimeu ☐ altă variantă:

5. Ce culori și tonuri (închise, deschise) preferați?

6. Ce culori vă displac?

7. Ce materiale preferați pentru pardoseală?
parchet polisat ☐ parchet laminat ☐ lemn mat ☐ piatră naturală ☐ gresie ☐
mochetă ☐ altă variantă:

8. Doriți control solar?
parasolare ☐ brise soleil ☐ draperii duble ☐
9. Doriți gratii la geamuri/balcon?
Da ☐ Nu ☐
Cum ați aflat de noi?

