NÁVRH POKLÁDKY
CENNÍK A PREVEDENIE
Dovoľte nám, aby sme sa podieľali na tvorbe
Vašej kúpeľne už od prvej myšlienky.

Vaša pobočka

dpk.woodcote.sk

Aby ste sa v novej kúpeľni cítili veľmi príjemne a nerušene,
vytvorí Vám odborník s citom pre Vaše potreby a túžby
realistickú 3D vizualizáciu. Vy uvidíte Vašu kúpeľňu skôr,
než do nej vstúpite. Vyladíme s Vami všetky sebemenšie
detaily Vašej kúpeľne, nielen vzhľad, funkčnosť,
ale aj všetky Vaše nevyslovené predstavy a priania.
Výsledkom bude veľmi realistická, kvalitná 3D vizualizácia,
ktorá je základným predpokladom pre včasnú a správnu
stavebnú prípravu, zdarné a rýchle vykonanie celého diela
do najmenších detailov.

VYBERTE SI PODĽA
VAŠICH PREDSTÁV
A POTRIEB
Z 3 TYPOV
GRAFICKÝCH
NÁVRHOV

ŠTANDARD

- presné zadanie podľa Vašich predstáv
Vy nám oznámite Vašu presnú predstavu
a my Vám ju zobrazíme v základnej vizualizácii.
Vaše pripomienky grafik zapracuje do návrhu.
Možná je jedna zmena. Ďalšie zmeny
sú už spoplatnené.
Grafický návrh ŠTANDARD zahŕňa vizualizáciu
1 kúpeľne a samostatného WC o celkovom
pôdoryse do 6 m2. Grafický návrh ŠTANDARD
sa Vám odpočíta z celkovej ceny, okrem
príplatkov za nadštandardné zmeny
pri objednaní tovaru v hodnote nad 750 €.

NADŠTANDARD

NADŠTANDARD PLUS

- ak nemáte presnú predstavu, grafik návrh
vymyslí

- ak nemáte presnú predstavu, grafik na mieste
priestory zmeria a návrh vymyslí

Grafik Vám na základe vybraného materiálu,
Vašich prianí a túžob, vytvorí grafický návrh
na mieru, ktorý je dielom jeho tvorivosti
a profesionálnej skúsenosti. Vaše pripomienky
grafik zapracuje do návrhu. Možná je jedna
zmena. Ďalšie zmeny sú už spoplatnené.
Grafický návrh NADŠTANDARD zahŕňa
vizualizáciu 1 kúpeľne a samostatného WC
o celkovom pôdoryse do 15 m2.

Grafik Vám na základe vybraného materiálu,
Vašich prianí a túžob, vytvorí grafický návrh
na mieru, ktorý je dielom jeho tvorivosti
a profesionálnej skúsenosti. Sám si zameria
na mieste jednotlivé miestnosti a vymyslí
kompozíciu kúpeľne a WC. Vaše pripomienky
grafik zapracuje do návrhu. Možná je jedna
zmena. Ďalšie zmeny sú už spoplatnené.
Grafický návrh NADŠTANDARD PLUS zahŕňa
vizualizáciu 1 kúpeľne a samostatného WC
o celkovom pôdoryse do 15 m2.

Grafický návrh NADŠTANDARD sa Vám odpočíta
z celkovej ceny, okrem príplatkov
za nadštandardné zmeny pri objednaní tovaru
v hodnote nad 1.500 €.

Grafický návrh NADŠTANDARD PLUS sa Vám
odpočíta z celkovej ceny, okrem príplatkov
za nadštandardné zmeny pri objednaní tovaru
v hodnote nad 2.000 €.

Vizualizácia+návrh pokládky

Vizualizácia+návrh pokládky

Vizualizácia+návrh pokládky

Ďalší návrh rovnakej kúpeľne/WC

Ďalší návrh rovnakej kúpeľne/WC

Ďalší návrh rovnakej kúpeľne/WC

Dve zmeny v cene, každá ďalšia zmena

Dve zmeny v cene, každá ďalšia zmena

Dve zmeny v cene, každá ďalšia zmena

60 € s DPH
30 € s DPH
10 € s DPH

80 € s DPH
40 € s DPH
10 € s DPH

Ak je nutná osobná návšteva na
stavenisku, je spoplatnená cenou 10 €.
Pre správne vytvorenie grafického
návrhu od Vás potrebujeme presný
okótovaný plánik miestností,
umiestnenie okien a dverí, prípadných
šikmín v podkrovných priestoroch,
označenie limitujúcich obmedzení
prívodu vody, odpadu, hrúbku
podlahy, steny atď.

100 € s DPH
50 € s DPH
10 € s DPH

