SERVIÇOS

REVIEW
ASSESSORIA PARA AJUDAR
VOCÊ A ESCOLHER O IMÓVEL
MAIS ADEQUADO PARA A SUA
NECESSIDADE.

O QUE É?
Está de mudança ou procurando um novo
imóvel? Quando você tem opções, nem sempre
é fácil decidir qual a melhor. Por isso, aplicamos
nossa expertise para analisar e definir qual
opção combina melhor com você.

NA PRÁTICA…
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Iremos descobrir um pouco mais sobre você,
analisar as plantas e visitar os imóveis.
Entregaremos um relatório enxuto com prós
e contras de cada opção, apontando qual
a melhor delas e porque deve ser escolhida.
Além disso, o relatório trará sugestões
arquitetônicas práticas para deixar o imóvel
ainda mais adequado à realização do seu sonho.

TRANSFORMA
REFORMA RÁPIDA ANTES DE
VENDER OU ALUGAR UM IMÓVEL
PARA DEIXÁ-LO MAIS ATRAENTE.

O QUE É?
Sabemos que a primeira impressão é a que fica.
Por isso criamos o BEA Transforma: um reforma
econômica para ser feita antes de alugar ou
vender seu imóvel.

NA PRÁTICA…
Vamos conversar com você e definir como
deixar os espaços mais modernos. Depois,
iremos projetar e executar reparos rápidas com
o objetivo de valorizar seu imóvel e deixá-lo
pronto para atrair potenciais investidores.
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INTERIORES
A INTENÇÃO DOS NOSSOS
PROJETOS É REALIZAR
SEUS SONHOS DE MANEIRA
DESCOMPLICADA E PRAZEROSA.
PROJETAMOS DE 3 MANEIRAS,
PARA ATENDER ÀS SUAS
NECESSIDADES:
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INTERIORES:
COMPLETO

O QUE É?
Participamos de todas as etapas do projeto
à execução, para que você realize seu sonho
com o máximo de tranquilidade.

COMO FUNCIONA:
Faremos o projeto e coordenaremos todas
as etapas, desde a indicação de mão de
obra e de fornecedores de nossa confiança,
orçamentação, cronograma e acompanhamento
da obra. Você conta com nossa equipe para que
tudo saia conforme o planejado.

* Todos os projetos são orçados por metragem quadrada.
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INTERIORES:
ESSENCIAL

O QUE É?
Estar em um espaço renovado e com sua
personalidade faz toda a diferença. Fazer isso
no seu ritmo, também.

COMO FUNCIONA:
Vamos desenvolver o projeto acompanhado de
um guia com todas as diretrizes para que você
possa se tornar independente e executar as
alterações propostas no seu tempo. Plantas e
vistas com medidas, especificações e imagens,
expostas de maneira clara e didática.
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INTERIORES:
FAST

O QUE É?
Assistimos programas de TV que transformam
ambientes de forma inteligente, rápida
e acessível. Por que não trazer isso para
a realidade? Ajudaremos você a dar vida nova
aos ambientes em poucos dias, com pequenas
modificações e grandes efeitos.

COMO FUNCIONA:
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Junto com você, faremos diagnóstico
do que pode ser melhorado e definiremos
um orçamento. Vamos escolher pequenos
móveis, objetos, luminárias e acessórios em
fornecedores parceiros. Faremos a produção
dos ambientes e você só fica com o que
realmente gostar.

ARQUITETÔNICO
DESENVOLVEMOS PROJETOS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
COM MUITA ATENÇÃO AOS
DETALHES. NOSSA EQUIPE
DE PARCEIROS GARANTIRÁ UMA
EXECUÇÃO TRANQUILA PARA
OS SEUS PROJETOS.
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MAIS
CONHEÇA OUTROS SERVIÇOS
QUE PODEM SER CONTRATADOS
CONFORME SUA NECESSIDADE.

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
Estaremos ao seu lado sempre que precisar:
durante a execução de sua obra, na decoração
de seu ambiente, em reuniões com seus
fornecedores. Serviço avulso ou em pacotes,
cobrado por hora.

GERENCIAMENTO DE OBRAS
Nós seremos a ponte entre você e os
fornecedores que tornam seu projeto tangível.
Pacote de serviços completo, com indicação
de mão de obra, orçamentação, cronograma,
planilha de custos e visitas periódicas para
acompanhamento da obra.
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CONTATO
+55 48 3206-7548 +55 48 9912-8282
BEA@BEATRIZREBELLO.COM.BR
BEATRIZREBELLO.COM.BR
FLORIANÓPOLIS/SC

