
ИНТЕРИОРЕН 
ДИЗАЙН

Дълго можем да изреждаме какви са конкретните услуги на нашето студио
за интериорен дизайн в София.Предпочитаме обаче да представим IXDesign
Studio, като ви разкажем с какво можем да бъдем полезни.



Кои сме ние и какво предлагаме ?

IXDesign предоставя на своите клиенти, висококачествен 
интериорен дизайн с богат опит! Специализирани сме в 
изготвянето на модерен и изчистен интериорен дизайн за 
апартаменти, офиси и заведения. 

Изготвяме проекти и на мебели, кухни, спални, парапети, 
козирки, стълби и др. Знаейки, че всеки клиент е 
индивидуален, със своя представа за визия,ние отделяме 
необходимото вниманиеи време на всеки от Вас, за да 
изготвим мечтания интериорен дизайн на Вашето 
помещение. Предлаганите от нас услуги за интериорен 
дизайн,обединяват всички желания на клиента и осигуряват 
огромно поле за разработване на проекта - от взимането на 
размери до завършването му. Уповавайки се на 
психологията на проектиране,ние ще се запознаем първо с 
Вас и Вашия начин на живот, така че дизайнът, който Ви 
предлагаме даотговори максимално на Вашата идентичност. 
Защото ние знаем, че проектирането не е само линии върху 
лист хартия, а е съвкупност от естетика, функционалност, 
психология и вписване в околната среда.Приемайки лично 
всеки един интериорен дизайн, се стремим да превърнем 
всяко Ваше желание в нещо специално и уникално.В 
стремежа си да се движим в съответствие с новите 
тенденции в архитектурата и дизайна, ние предлагаме една 
модерна визия в нашата работа.Връщайки се назад към 
основите на архитектурата и проектирането, нашите проекти 
се градят на основите на дизайна и принципите за 
правилното прилагане на проектирането в конкретната 
ситуация.

IXDesign предлага на своите клиенти пълен набор от 
дейности за изготвянето и изпълнението на всеки проект. 

Интериорен дизайн

- концептуален план
- 3D висококачествен ренд
- идеен проект
- работен проект
- план софит
- разрези и детайли
- 360° панорамни визуализации
- авторски надзор
- отстъпки от подизпълнители
- количествена сметка
- цялостно изпълнение



Eтапи на проектирането

I Започваме
Ще получите по мейл въпросник - специално разработен, който 
ще искаме д а попълните и да ни изпратите. Така ще разберем 
част от Вашите изисквания. Ще искаме да ни изпратите 
референтни снимки на дизайни, разпределения, мебели и др., 
които харесвате, както ще помолим за кратък текст към всяка 
снимка - какво харесвате в нея и какво не. Антидизайни сьщо
са добре дошли. Изпратете ни нещо, което не Ви харесва.
Ще получите по мейл - обобщение на това, което сме разбрали
от Вашите изисквания - прегледайте го, при нужда нанесете 
корекции и ни го изпратете.
На среща в офис на IXDesign, след получените гореспоменати 
неща ще си говорим задълбочено. Ще показваме много мостри 
на материали, цветове и много други. Отделете си минимум 2ч. 
Досадни сме, но резултата си заслужава!
(Срок - веднага, щом получим одобрено обобщение).

II Разработване на проект - идеята
Всички започват от 2D, Ние започваме от 3D! За нас е лесно, 
когато погледем един 2D чертеж на апартамент с нанесени 
квадратчета и символчета - мебели и др., но за Вас това
не е така. И го знаем много добре. Вие вече сте получили
такъв чертеж още, когато сте си закупили жилището ако е
ново строителство. Там има примерно разпределение. Не Ви 
говори много нали? Спокойно, точно затова ние започваме с
3D - вдигаме всичко в 3D и Ви го показваме в 3D и 2D 
разпределение цветно. Така Вие знаете, как дадена 
визуализация се ситуира в чертежа. Вече всичко става по-лесно. 
Доказано! Когато имаме готов вариант за обсъждане, ще Ви 
поканим в офис на IXDesign, за да можете да видите проекта и 
да Ви обясним всичко. Тук ще отбележим и ако има нужда от 
леки корекции. (Срок - 2/3 срока на договор).

III Работен проект
Разработва се на базата на идейния проект за интериорен 
дизайн.
Той е окончателната фаза в проектирането. В него са 
предвидени части: архитектурна, конструктивна и технологична, 
електро и ВиК инсталации, отопление и вентилация, софит, 
детайлни чертежи на мебели (ако сте избрали пакет включващ 
чертежи на мебели) и др.
Всяка част съдържа чертежи с обяснителни записки, 
спецификации на всички материали, списьк с използвани 
продукти и количествена сметка за интериорен дизайн.
(Срок- 7-10 работни дни след среща за представяне на
последен вариант).

П.П. Всеки проект включва количествена сметка и информация
за всички използвани материали!
Корекции на финален проект не се правят.
Цялата процедура от изготвяне на оферта специално за Вас, до 
финализиране на мечтания проект ще имате възможност да 
следите през приложението на IXDesign за
Android и iOS.
С издаването на готовия интериорен проект
ще Ви предоставим всички прилежащи документи, според 
избрания от Вас пакет.



I Идеен проект и разпределение

Ще ви предложим  вариант - 3D визуализации + 
разпределение с размери на интериорен проект.  

Тук ще имаме възможност да 
обсъдим най-подходящите опции, и ще може да направите 
корекции. Следват корекциите от наша страна и 
представянето на нов вариант. 

Бройката на вариантите, които ще Ви 
изработим се определя от избрания от Вас пакет с услуги, 
като след всеки вариант, ще може да направите корекции.



II Визуализациите



III Работен проект

На Вашето внимание ще представим завършен проект в 
детайлна 3D визуализация, като според пакета, на който Сте 
се спрели, ще Ви бъдат предоставени всички работни 
чертежи, разрези, ел. инсталации, ВиК, отопление и 
вентилация, газификация, телефонизация и чертежи на 
мебели. 

В случай, че перфекционистът у Вас желае, можем да Ви 
предоставим и кристална 3D анимация на бъдещия Ви дом, 
магазин, заведение или офис. А за сме още по-готини 
предлагаме и VR презентация!



IXDesign - B CREATIVE! 

Tell. ocj,11c: +359/ 894 737 727 
Tell. ynpae,nell: +359/ 887 480 560 

e-mail: info@ixdesignstudio.com
e-mail: office@ixdesignstudio.com 

cai,T: www.ixdesignstudio.com

aApec: rp. Cocj,11R, 
yll. Mapan<AHK 64 
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