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“Az ötlet megszületésétől 
a pezsgőbontásik Ön mellett állunk ...”

Biztosítás IngatlanHitel



Kedves 
Otthonteremtő!

Üdvözlöm!
 
Szöke Mónika vagyok,
lakberendező és grafikus

A több, mint 10 év alatt, mióta 
lakberendezőként dolgozom 
Mosonmagyaróváron
és környékén, számtalan 
családnak segítettem közös, 
új otthonuk megvalósításában.

Személyesen tapasztaltam, 
hogy ügyfeleimnek mennyi
gondot okoz a megfelelő
szakemberek felkutatása 
és az anyagbeszerzéssel, 
ütemezéssel járó feladatok 
kezelése.

Az utóbbi néhány évben új 
megbízatásaim egyre nagyobb 

számban a 
teljes kivitelezés 

lebonyolítására szólnak.

Mára már 
összeszokott, megbízható 

szakembergárda 
segíti munkámat. 



A Global Cégcsoporttal 
közösen olyan konstrukció 

kialakításán dolgozunk, 
amely leveszi 

az Ön válláról a
befejezéssel járó terheket.

Az építőiparban és az ingatlan-
piacon az utóbbi években 

robbanásszerű fejlődés ment 
végbe.

Ennek számos előnye 
mellett a hirtelen növekedés 

árnyoldalaival is nap, mint nap 
találkozunk, elég csak a 

szakemberhiányra 
gondolnunk...

A Global Cégcsoport régóta 
élen jár az ingatlan finanszíro-

zások terén.

Ügyfélközpontú 
üzletpolitikájuknak 

köszönhetően az 
otthonteremtés még 

tervezhetőbbé válik azokkal 
az új finanszírozási 

lehetőségekkel, amelyek a 
lakás teljes befejezésére 

igényelhetők.



Ha megtalálta az ideális 
ingatlant, de a befejezéssel 
járó feladatokat szívesen 
masra bízná...

Ha kiszámítható kivitelezést 
szeretne, ahol a jó végered-
mény garantált ...

akkor keressen bizalommal!

Hogy dolgozik egy lakberendező?

A tervezés folyamata:

1.   Ingatlan alaprajzának 
     felszerkesztése
2.  A legoptimálisabb elrendezési    
     variáció elkészítése
3.  3D látványtervek 
4.  Világításterv, gépészeti tervek
5.  Beépítésre kerülő anyagok kiválasz-
tása az ajánlatban meghatározott 
szortimentből:
- beltéri ajtó
- padlóburkolat
- fürőszoba burkolatok kiválasztása

A kivitelezés folyamata:

1.   Kiviteli tervek készítése, egyeztetés 
társtervezőkkel, kivitelezőkkel, szakem-
berekkel 
2.  A kiválasztott anyagok megrendelé-
se, kiszállítás bonyolítása
3.  Az egyes szakmunkák folyamatai-
nak összekoordinálása, folyamatos 
kapcsolattartás a munkavégzés 
időpontjának, ütemezésének pontosí-
tása
4. Az elvégzett munka folyamatos 
ellenőrzése, felmerülő problémák 
kezelése



- Funkcionális 

térszervezés

- 3D látványter-

vezés

- Kivitelezés
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