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Grafické návrhy
Na prodejně ve Fnýdku Místku Vám můžemenabídnout graíickézpracování Vaši budoucí koupelny.
Každý by rád viděl, jak bude vypadat jeho koupelna ještě, než dojde k realizaci. Jak budou vypadat
obklady a dlažby, jestlizvolená skladba obkladů bude ladit se světelnými podmínkami místnosti, jak by
bylo možnénejvýhodnějším způsobem rozmístitzařizovací předměty atd, Počítačovězpracujeme
Vaše požadavky a vygenerujeme vizuální podobu koupelny podle Vašich představ,

Co k tomu budeme potřebovat od Vás?
Kvalita grafického návrhu je přímo úměrná kvalitě a množstvíinformací, kteró nám poskytnete.
Náčrtek staóí ,, od ruky,, ,ale dobře a dostatečně okótovaný s nějakým slovním komentářem, nejlépe
ve formátu A4. Váš náěrtek by mělobsahovat:
- šířku, délku a výšku místnosti
- šířkua směr otevíránídveří
- šířkua výšku oken, výšku parapetu, popřípadě členěníokna
- vzdálenost oken a dveří z pravé i levé strany k dalšímstěnám
- dostateěně okótované niky, výklenky, sloupy schody apod.
- u podkrovních místností-okótovaný řez krovem, umístěnía velikost střešních oken, trámy, apod.
- orientaění rozmístěnívany,umývadla, sprch,koutu, wc, apod,
- názvy obkladů a dlažby

-

jméno, telefon (e-mail, mobil)

Grafický návrh Vám vyhotovíme za 3-14 dnů (dle dohody v závislostí na množství již objednaných GN)
Navržený interiér si můžeteprohlédnout na monitoru počítače,nebo Vám jej vytiskneme, zašleme
mailem, popřípadě náhledy uložímena CD, nebo Flash disk.

ceník služeb:

Zpracování návrhu je i přes dnešnítechnické vymoženosti stále velmi pracná záležitost. Ale naše
firma Vám tuto službu nabízí,přidodržení určitých podmínek, zcelazdarma.
Před započetím prvotního zpracování je třeba zaplatit zálohu 1 500,- Kč (půdorysné zpracování,
vybavení zaťizovacími předměty a jeden grafický návrh obk|adů a dlažeb.)
Za každý dalšínávrh skladby obkladů a dlažeb účtujeme300,- Kč
Za zménu půdorysnéhozpracování účtujeme500,- Kč
Při zakoupení obkladů, dlažeb a zařizovaeích předmětů na našíprodejně Vám bude odečtena částka,
formou zálohy, která se rovná 10% z ceny celkového nákupu bez DPH až do výše celkově zaplacené
zálohy za GN. Nákup se musí uskuteěnit do 3 měsícůod předání GN.
Příklad: Cena GN -1 500,- Kč, cena nákupu bez DPH -í5 000,- Kč vracíme 1 500,- Kč

-

Upozornění : Jedná se pouze o vizualizaci místnosti, nejedná se o stavební projekt ani o kladeěský
plán. GN a spotřeba jednotlivých materiálů je počítánaz podkladů zákazníka. Vzhledem k tomu, že
během pokládání můžedocházet ještě ke změnám rozvrženíakaždá obkládačská firma pracuje
s jiným procentem prořezu, doporučujeme ještě před objednávkou zbožípřepočet množstvíobkladů a
dlažeb firmou, která bude obkladačské práce provádět. Na pozdější reklamace ohledně množství
materiálů, nebude brán z výše uvedených důvodůzřetel. Zakoupené zbožínebereme zpět
!

