ENTRE EM CONTATO E SOLICITE
UM ORÇAMENTO:

fpr@fprstudio.com

TEM DÚVIDAS SOBRE O INTERIOR
EXPRESS? PODEMOS TE AJUDAR!
FALE COM O ARQUITETO:

21 . 9 9930 5353

CONHEÇA NOSSOS PROJETOS E
SERVIÇOS ACESSANDO O SITE:

fprstudio.com

NÃO DEIXE DE ACOMPANHAR AS
NOVIDADES NAS REDES SOCIAIS,
NOS VEMOS POR LÁ ;)
FPR Studio

@fprstudio

INTERIOR
EXPRESS
+ rápido

+ acessível

+ personalizado

CONSULTORIA DE INTERIORES
Já pensou em dar aquela repaginada em algum ambiente
da sua casa, ou apartamento, de maneira rápida e sem
gastar muito?
Nosso objetivo é proporcionar a você, através de uma
consultoria de interiores, um projeto que vai te auxiliar na
máxima transformação com mínima intervenção, atendendo
ao seu estilo, sua rotina, suas necessidades, repaginando o
seu ambiente com rapidez e custo acessível.
Através de uma nova decoração, sem os habituais
transtornos de obra, e aproveitando ao máximo o mobiliário
existente, o nosso pacote básico de serviços inclui:

• PLANTA BAIXA
• PERSPECTIVAS
• CADERNO DE REVESTIMENTOS
• CADERNO DE DECORAÇÃO
• PLANTA BAIXA (layout) é um desenho técnico que
representa as dimensões do ambiente, elementos internos
(mobiliário), bem como informações relevantes para o
projeto. Como um diferencial, o pacote também inclui uma
planta baixa luminotécnica, com projeto personalizado de
iluminação para conseguir aquele efeito de luz que o seu
ambiente merece.
• PERSPECTIVAS são imagens que irão ilustrar o resultado
representado, te auxiliando no entendimento da solução e
fazendo você se apaixonar e correr para tirá-lo do papel!
• CADERNO DE REVESTIMENTOS é um guia com
sugestões de revestimentos propostos para o ambiente
caso seja sugerido trocar os existentes. Nesse caderno
indicaremos as opções de revestimentos para o piso e
parede, além de indicar a mão-de-obra para execução. No
encontraremos aquele que cabe no seu orçamento.
• CADERNO DE DECORAÇÃO
projeto. Montamos uma prancha-resumo do projeto e uma
planilha com as informações de cada item sugerido. Ainda
que você não compre na loja indicada, já terá o “conceito”
da peça, ajudando muito na sua procura por um produto
similar, tudo para facilitar!

como começar?
veja no verso +
informações :)

