
Sisustussuunnittelua Turun Seudulla

”Tarvitset sitten apua pienen tilan sävyjen valinnassa tai 
olet remontoimassa koko asuntoa tai vaikka rakennat 
uutta kotia.”

SUUNNITTELUPAKETTIEN 
ESIMERKKIHINNASTO

Kaikkia alla olevia paketteja edeltää tarjouskäynti. Alla 
kokonaisuuksien (sisältää kaikki seuraavat osa-alueet: 
pintamateriaali- ja värisuunnitelma, valaistussuunnitelma, 
tilasuunnitelma ja tekstiilisuunnitelma) esimerkkihintoja. 
Yleensä suunnitelma koostuu monesta eri osa-alueesta, 
mutta voi myös koostua vain yhdestä alueesta, esim. 
valaistussuunnittelusta.

TARJOUSKÄYNTI                                                                  
Hinta: 50€ /kerta. (Summa hyvitetään 
suunnittelupalvelun oston yhteydessä).

KYLPYHUONE & SAUNA                                                        
Hinta: 750€ /suunnitelma. Hinta sisältää 15h.

OLOHUONE                                                                           
Hinta: 500€ /suunnitelma. Hinta sisältää 10h.

YKSIÖ                                                                                    
Hinta: 1250€ /suunnitelma. Hinta sisältää 25h.

NELIÖ                                                                                  
Hinta: 2250€ /suunnitelma. Hinta sisältää 45h.

H i n n a t s i s ä l t ä v ä t a l v. 2 3 % . S u u n n i t t e l i j a s t a 
riippumattomien syiden vuoksi arvioitujen tuntimäärien 
ylityksen jälkeen hinta 30€/h

”Ota yhteyttä, niin suunnittelemme kodistasi 
toimivan kokonaisuuden.”

PINOA interior design.
Turku
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ESITTELY
Sisustussuunnittelu alkaa tutustumalla kohteeseen aina paikan päällä (tarjouskäynti), tarvittavan suunnittelutyön laajuuteen sekä budjettiin ja aikatauluun, jonka jälkeen saat tarjouksen 
kohteen suunnittelusta. Voit joko hyväksyä tarjouksen, jolloin suunnitelman teko alkaa tai hylätä, jolloin sopimusta ei synny. Valmis suunnitelma luovutetaan kirjallisena, joka sisältää työn 
laajuudesta riippuen mm. pohjakuvat, perspektiivikuvat, seinäprojektiot, materiaali- ja tuoteluettelot sekä tarvittavat työohjeet kuvineen. Suunnittelutyö voi sisältää ns. kokonaissuunnittelun 
tai yksittäisiä osa-alueita (katso palvelut ja hinnasto).

Lue lisää

www.pinoa.fi

pinoablog.blogspot.com

PALVELUT

PINTAMATERIAALI- JA VÄRISUUNNITELMA 
Valitaan pintamateriaalit sekä kokonaisuuteen sopivat värit.

VALAISTUSSUUNNITELMA
Määritetään irto- ja kiintovalaisimien paikat sekä valitaan 
sopivat valaisimet ja valonlähteet.

TILASUUNNITELMA
Tilasuunnittelussa huomioidaan tilan toiminnallisuus ja 
käyttötarkoitus. Suunnitelma sisältää  myös huonekalujen 
sijoittelun ja valinnan.

KALUSTESUUNNITELMA
Sisältää irto- ja kiintokalusteiden sekä mittojen mukaan 
valmistettavien kalusteiden sijoittelun ja valinnan

TEKSTIILISUUNNITELMA
valitaan kohteeseen sopivat matot, verhot ja koristetekstiilit.

Jokainen suunnitelma ja suunniteltava kohde on erilainen, 
räätälöimme suunnittelupaketin asiakkaan tarpeiden ja 
toiveiden mukaisesti. Suunnitelma koostuu yleensä monesta 
ylläolevasta osa-alueesta.

”Jokainen suunnitelma ja suunniteltava kohde on erilainen, teemme suunnittelupaketin aina asiakkaan tarpeiden ja
 toiveiden mukaisesti.”
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