


Jesteśmy zespołem złożonym ze 

specjalistów różnych branż, którzy 

połączyli  swoje doświadczenie, 

pasje i zainteresowania, by pomóc 

naszym Klientom w  realizacji swoich 

marzeń czy planów biznesowych.  

Kim jesteśmy? 

W procesie uruchomienia lokalu  

optymalizujemy czas i koszty. Obsługujemy 

zarówno klientów komercyjnych, w tym 

hotele i restauracje, jak i klientów 

indywidualnych. 



W naszym zespole znajdują się: architekt, ekspert z dziedziny HoReCa,  specjalista ds. 

inwestycji, systemów franczyzowych w gastronomii, zarządca i pośrednik 

nieruchomości, koordynator techniczny.   

Kim jesteśmy? 

Głównym projektantem Qubatury jest architekt Dorota 

Maksymowicz. Projektuje już od 10 lat, jest członkiem RIBA 

(Royal Institute of British Architects) oraz IIDA 

(International Interior Design Association). W swoich 

projektach wykorzystuje między innymi ergonomię, 

chińską naukę o aranżowaniu przestrzeni Feng Shui oraz 

analizę osobowości BAZI. Prace nad projektem 

rozpoczyna od analizy potrzeb funkcjonalnych a 

następnie wzbogacenia go dobrym designem. 

Koordynuje pracę zespołu, dogląda całości realizacji, 

wnika i zgłębia temat do ostatniej kreski. 



Realizujemy projekty różnego rodzaju, zarówno dotyczące nowych obiektów, 

jak i przebudowy, adaptacje i metamorfozy istniejących wnętrz. Dla naszych 

klientów oferujemy: 

• Poszukiwanie odpowiedniej lokalizacji pod określoną działalność; 

• Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla lokali oferowanych przez 

Urząd Miasta; 

• Opiniowanie umowy najmu, negocjowanie warunków; 

• Opiniowanie umowy franczyzowej; 

• Zmiany sposobów użytkowania lokali, uzyskiwanie pozwolenia na budowę; 

• Wykonanie projektu aranżacji wnętrza, technologii oraz projektów 

branżowych; 

• Koordynacja oraz nadzór nad pracami budowlanymi; 

• Kompleksowy zakup mebli oraz wyposażenia lokalu; 

• Uzyskiwanie wszelkiego rodzaju zezwoleń na prowadzenie działalności, w tym 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Konserwatora Zabytków; 

• Opracowanie systemu franczyzowego umożliwiającego dalszy rozwój sieci; 

• Aranżacje wnętrz nowych domów i mieszkań oraz metamorfozy; 

• Rebranding sieci lokali; 

• Home staging. 

Co oferujemy? 



Zajmujemy się również profesjonalnym przygotowaniem obiektów pod sprzedaż lub 

wynajem, a także kompleksowo przeprowadzamy proces sprzedaży nieruchomości.  

Podstawą naszego działania jest wieloletnie doświadczenie oraz praktyka w zakresie 

stosowania norm budowlanych, wymogów sanitarno-higienicznych, BHP i HACCP. 

 

Współpracujemy  z:  

 

 sprawdzonymi ekipami remontowymi, 

 

 florystami oraz fotografami. 

Co oferujemy? 



Kreujemy wnętrza o oryginalnej stylistyce, niepowtarzalnym klimacie i atmosferze. To 

zawsze przestrzenie z motywem przewodnim, a naszym celem 

 jest stworzenie aranżacji odzwierciedlającej charakter 

 i duszę Klientów. 

Co oferujemy? 

W naszej pracy jesteśmy otwarci na 

różnorodne wyzwania, z zaangażowaniem 

podchodzimy do każdego projektu. 

 

Działamy na terenie całego kraju. 



WYBRANE  REALIZACJE 
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