
PROJETO ARQUITETÔNICO
E INTERIORES

Serviços completos de projetos arquitetônicos e de interiores, 
podendo ser contratado o acompanhamento de obra. São 
projetos elaborados atendendo as expectativas individuais 

de cada cliente sempre buscando as melhores soluções.

PRIMEIRO CONTATO
A FLUXA, através de uma reunião elabora uma 
proposta (orçamento) e entende melhor suas 
necessidades de projeto, analisando seu espaço 
como um todo e qual será o nível de intervenção. 

BRIEFING
Aprovado o orçamento e fechado o contrato, é 
feita uma nova reunião para pontuar todas as suas 
necessidades, conversar sobre suas expectativas de 
projeto e desejos. É feito também todo o levantamento 
das áreas a serem projetadas, juntamente com um 
registro fotográ� co para dar seguimento ao projeto. 

CRIAÇÃO

ORÇAMENTO

Apresentamos soluções (em uma nova reunião) 
para o seu projeto através de um layout básico, 
imagens em 3D e algumas referências de materiais 

e mobiliários pensados para o seu espaço. 
Na reunião consideramos o seu feedback e 
fazemos todas as alterações necessárias até que o 

projeto esteja total aprovado.

No orçamento apresentamos todos os itens que 
você precisará comprar para sua obra, desde 
itens de construção e marcenaria, até objetos de 
decoração. Você terá uma noção do quanto irá 
investir no seu espaço, assim � ca melhor para se 

programar � nanceiramente. 

PROJETO EXECUTIVO
São todos os detalhamentos do seu projeto, que 
auxiliarão os pro� ssionais a executar a obra seguindo 
� elmente o que foi projetado. É nessa etapa que são 
entregues todas as plantas � nais (layout, civil, elétrica, 
iluminação e acabamentos), assim como todos 
detalhamentos de marcenaria ou algum outro que se 

faça necessário. 

� uxa.arq@gmail.com
48 99911.6661
48 99910.4041

Caso deseje o serviço de acompanhamento de 
obra, deve ser contratado a parte, esse serviço é 
imprescindível para garantir a melhor execução da sua 
obra. Se você contratou a FLUXA apenas para etapa 
de projeto, nosso trabalho termina aqui, e você será 

responsável pela execução da obra.

faça seu orçamento!

COMO FUNCIONA
etapas de projeto
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acompanhamento de obra
serviço opcional

indicação de serviços 
e orçamentos

visitas à lojas visitas à obra

a partir das espec� cações 
projeto aprovado indicamos e 
orçamos serviços e materiais 
com diversos fornecedores, a 
� m de garantir o melhor preço 

e qualidade

visitas à lojas de 
materiais, móveis e 
decoração com o 
cliente, para garantir 
que tudo escolhido 
converse com o projeto 

são feitas visitas constantes 
à obra para veri� car se está 
sendo executada conforme 
o projeto; acompanhamos 
também serviços de instalação 
de empresas contratadas, como 

marceneiros, gesseiros, etc.

contratando o acompanhamento você minimiza as chances 
de erro e gastos desnecessários durante a execução da obra, 

além de garantir que o seu projeto vai ser executado da melhor 
maneira e de acordo com o que foi apresentado pela FLUXA

cronograma de obra

após a contratação dos serviços 
terceirizados, é feito um cronograma 
de obra para ter uma estimativa de 
datas de � nalização de cada serviço e 
entrega � nal da obra, esse cronograma 
pode ser alterado caso exista algum 

imprevisto durante a obra

garantia de qualidade

execução
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