
CONSULTORIA
DE INTERIORES

O serviço de consultoria é uma alternativa econômica ao projeto tradicional de interiores. A 
partir do seu per� l criamos um manual personalizado para o seu ambiente, de acordo com as 

suas necessidades, estilo e orçamento.

A consultoria se encaixa no per� l de pessoas que procuram um serviço mais prático, rápido e 
� exível, feito conforme seu tempo e orçamento. Nós te ajudamos a decorar seu cantinho com muita 

personalidade e criatividade, sem a necessidade de reformas pesadas.

PRIMEIRO CONTATO

COMO FUNCIONA

1

solicite um orçamento 
via email ou celular, 

aguarde nosso contato 
para marcar uma visita 

ou fazer a consultoria de 
forma virtual 

2
troca de ideias 
após o levantamento 

de medidas e fotos do 
ambiente,marcamos uma
conversa para a� nar o 
seu estilo e identi� car 
as necessidades do 

cômodo

3
RECEBA seu MANUAL
em 10 dias úteis voce irá 

receberá seu manual. Após 
a entrega você tem até 03 
dias para solicitar alguma 

alteração

EXECUTE
com o manual em mãos 
você pode executar seu 
projeto personalizado, 

no seu tempo e 
aproveitar o ambiente 

dos seus sonhos!

4

MOBILIÁRIO EXISTENTE CUSTO ACESSÍVEL NO SEU TEMPOAGILIDADE
incorporamos seus móveis 

favoritos ao seu novo espaço
você de� ne o seu 

orçamento
projeto entregue em 

dez dias úteis
você pode executar o 

projeto no tempo que de� nir

CONSULTORIA PERSONALIZADA
o que você recebe?

serviços extras
vocÊ pode contratar a parte:

planta baixa com layout proposto planta esquemática elétrica

indicação de mão de obra
pintor, pedreiro, eletricista, encanador..

orçamento detalhado

paleta de cores personalizada planta esquemática de iluminação

direções para a reforma imagens renderizadas

direções para decoração planta esquemática de gesso

lista de mobiliário
imagens dos móveis, preço e onde comprar

detalhamento 3d marcenaria (máximo 3 itens)

R$800

R$80 

R$80

R$60

R$150

R$300

R$100 cada

R$65

R$300
ambiente c/ máx. 15m²
ex.: sala,cozinha, quarto 

ambiente c/ máx.  5m²
ex.: banheiros, sacadas

proposta em 3D do ambiente visita e assessoria em lojas (3h)

DÚVIDAS?
� uxa.arq@gmail.com

48 99911.6661
48 99910.4041

Atendemos na grande Florianópolis e cidades vizinhas.
Você é de outra cidade e se interessou pelo nosso trabalho?

Entre em contato.

comece agora!

QUEM CONTRATA NOSSOS SERVIÇOS?


