LUKSUS I KOMFORT
NA WYCIĄGNIECIE RĘKI
PIĘKNE WNĘTRZE TO WIĘCEJ NIŻ
FUNKCJONALNA ESTETYKA. TO
WIZJA ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENI W SPOSÓB, DZIĘKI
KTÓREMU CZUJEMY SIĘ LEPIEJ I
MOŻEMY WIĘCEJ.

RODZAJ MA ZNACZENIE
Koncepty luksusowo i komfortowo urządzonych
wnętrz można od ręki przenieść do własnego
mieszkania czy firmy. Zadaniem Justyny Tatys
projektowanie w stylu IKEA, który podoba się wielu
osobom, nie jest trudne. Co innego, gdy
decydujemy się na wyposażenie high design.

Wnętrza jak z katalogu są marzeniem wielu osób. Dzięki

Wówczas o aranżacyjną wpadkę nietrudno: kiedy

pomysłowym rozwiązaniom marzenie to można dziś bez

chce się mieć wnętrze idealne, łatwo przedobrzyć,

trudu spełnić. A zdecydowanie warto, bo odpowiednia

skusić się na niekoniecznie atrakcyjne okazje lub z

aranżacja znacząco zwiększa wartość nieruchomości

różnych powodów pójść na za duże ustępstwa

oraz zapewnia jej użytkownikom wygodę, poczucie

względem pierwotnej wizji. – Zaaranżowanie

harmonii i dobry nastrój każdego dnia.

wnętrza z wykorzystaniem mebli i dodatków z
wyższej półki wbrew pozorom nie jest takie proste,
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nawet jeśli inwestor ma nieograniczony budżet.
Rzecz nie w pieniądzach, lecz w tym, by wiedzieć,

– W pięknych wnętrzach życie smakuje lepiej – stwierdza

jak ze smakiem łączyć ekskluzywne wyposażenie

Justyna Tatys, designerka luksusowych wnętrz. Wiedzą o

wnętrz, bo rządzi się ono swoimi prawami –

tym właściciele powierzchni komercyjnych: biur, hoteli,

wyjaśnia właścicielka studia JT Design.

sklepów czy lokali gastronomicznych, którzy chętnie

Z tego właśnie względu usługi profesjonalnego

powierzają jej wrocławskiemu studiu JT Design prace

projektowania wnętrz przestają być dla Polaków

projektowo-aranżacyjne. Dzięki przemyślanym

ekstrawagancją. Jesteśmy świadomi, że projektant

koncepcjom mogą wpływać na decyzje zakupowe

potrafi zainspirować i doradzić, a dzięki jego

swoich klientów, zdynamizować procesy sprzedażowe,

sugestiom zyskamy aranżację perfekcyjną w

zaakcentować wizerunek marki i wyróżnić się na rynku.

każdym calu.

Te zalety można przełożyć także na wnętrza mieszkalne.
– W funkcjonalnym i estetycznie urządzonym
pomieszczeniu żyje się łatwiej i przyjemniej – dodaje z
uśmiechem Justyna Tatys. – Czasami nie trzeba robić
rewolucji, wystarczy wprowadzić delikatne zmiany,
dzięki którym dom czy apartament stanie się przyjaznym
miejscem, gdzie można się odprężyć po całym dniu i
zyskać nową energię, a codzienne czynności wykonywać
szybciej i z lepszym efektem.

WIZJA KLIENTA KONTRA WIZJA
PROJEKTANTA
Projektanci tacy jak Justyna Tatys oferują nie tylko
kompleksowe projekty i autorski nadzór nad
inwestycją – z ich usług mogą skorzystać również
osoby, które potrzebują drobnej konsultacji lub usług
z zakresu home stagingu. Wybierając projektanta,
warto przejrzeć jego portfolio, by poznać styl, w jakim
tworzy. Oczywiście dobry projektant nie narzuca
własnej wizji, lecz rozumie i szanuje wybory klienta
oraz potrafi zasugerować rozwiązania, które spełnią
jego oczekiwania dziś, jutro i za kilka lat. – Najbliższe
są mi projekty klasyczne z odrobiną nowoczesności i
glamour – mówi Justyna Tatys z JT Design. – Jednak to
klient zawsze wyznacza kierunek. Styl życia i potrzeby
użytkowników wnętrza są fundamentem moich
projektów. Mimo to cieszę się, gdy nasze gusta są
zbieżne. To zdecydowanie ułatwia współpracę,
pozwala kreować zachwycające i praktyczne aranżacje
(można je zobaczyć na stronie www.jtdesign.pl).
Dzięki doskonałej znajomości oferty producentów
mebli i dodatków Justyna Tatys z sukcesem łączy
elegancję, jakość, funkcjonalność i nowoczesność w
spójną całość. Jest w stanie zaskoczyć propozycjami
niepowtarzalnych, ponadczasowych i trwałych
elementów wystroju, które doskonale wyglądają w
reprezentacyjnych wnętrzach i perfekcyjnie
komponują się z pozostałym wyposażeniem czy
kolorystyką pomieszczenia. To wystarczy, by wnętrze
stało się piękną oazą komfortu.

