
Z Panem Michałem Strawą rozpoczęliśmy współpracę po przejrzeniu kilkudziesięciu stron 

internetowych z ofertami projektowania wnętrz. Po pierwszej wymianie maili oraz pierwszym 

spotkaniu „zaiskrzyło” i owocna współpraca wciąż doprowadza nasze mieszkanie do pełnej 

funkcjonalności przy zachowaniu szczególnej estetyki. Nie mogąc dojść między sobą do porozumienia 

w sprawach generalnych, jak np. układ ścian, aż po detale wykończeniowe (np. gniazdka elektryczne), 

Pan Michał miał nie tylko zadanie zaprojektować nam mieszkanie ale jednocześnie pogodzić nasze 

nieraz skrajne podejście do wybranych elementów.  

Pan Michał doskonale wstrzelił się w nasze wymagania oraz specyficzne pomysły, które chcieliśmy 

zrealizować w mieszkaniu. Na pierwszym miejscu postawił funkcjonalność pomieszczeń przy 

zachowaniu pożądanej przez nas eleganckiej prostoty. Jako bardzo niezdecydowani klienci Pana 

Michała gratulujemy, że sprostał doradzaniu tak marudnym osobom, od koncepcji funkcjonalnej 

przez kolorystykę, na detalach kończąc (światło, klamki, uchwyty, narzuty, rolety itd.).  

W przypadku wątpliwości, p. Michał świetnie argumentował swoje intencje nie obstając na siłę przy 

własnych aranżacjach lecz dostosowywał się dynamicznie do naszych nowych pomysłów. Przede 

wszystkim na uwagę zasługuje pomysł wszystkich mebli „szytych na miarę” i współpraca  

ze sprawdzonymi stolarzami (ukłony dla p. Lucjana i Jego współpracownika). 

Pozostałe elementy prac wykończeniowych Pan Michał także poprowadził we współpracy  

ze sprawdzonymi i elastycznymi podwykonawcami. Ekipa remontowo-budowlana, parkieciarze, 

kamieniarz, specjaliści od zasłon, w każdym z tych elementów Pan Michał mądrze doradzał lub 

koordynował całe przedsięwzięcie. 

Przy doborze płytek, tapet, farb, armatury, sprzętu AGD, drewna itd., Pan Michał starał się 

dostosowywać jakość elementów do budżetu, nie schodząc jednak poniżej pewnej jakości. 

Jako element negatywny pozostanie nam jednak w pamięci współpraca ze sklepem „Nasza Łazienka”, 

który pomimo teoretycznie dobrych jakościowo i ładnych elementów wykończeniowych, po prostu 

nas naciągnął i w 100% go odradzamy. 

Ze swojej strony polecamy napisanie na samym początku jak najszerszego opisu z uwzględnieniem 

wszelkich wymagań, pomysłów i preferencji i życzymy udanej, jak nasza dotychczas, współpracy  

z Panem Michałem. 
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