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Zapraszamy do skorzystania z naszego studia projektowego, w którym na Państwa życzenie przygotujemy
realistycznie wyglądające wizualizacje łazienek. Projekt wykona dla Państwa osoba posiadająca certyfikat
i korzystającą z profesjonalnego oprogramowania graficznego CAD-DECOR 3-D. Decydując się na
zakupy w naszym sklepie otrzymają Państwo:
• Możliwość wykonania 2-3 aranżacji wybranego pomieszczenia (wizualizacji wnętrza na
podstawie dostarczonych wymiarów).
• Pomoc doświadczonych doradców w zakresie doboru produktów i ich
prawidłowego rozmieszczenia.
• Koszt transport zakupionego towaru jest ustalany indywidualnie.

Prosimy o zapoznanie się z "Warunkami wykonywania wizualizacji pomieszczeń" przez STUDIO
PROJEKTU PHU DOM-EKO
1. W ramach usługi projektowej PHU DOM-EKO zapewnia komputerową wizualizację wybranego przez

Klienta wnętrza wykonaną przez wyspecjalizowanego pracownika.
2. Usługa projektowa zawiera koncepcyjne (obejmujące wybrane kolekcję płytek ceramicznych i
wyposażenia łązienki takich jak: umywalki, wanny, wc, kabiny, baterie łazienkowe) projekty, składające
się z wizualizacji ścian oraz sanitariatów wg. ustaleń z klientem.
3. Przed przystąpieniem do wizualizacji pomieszczenia klient zobowiązany jest przedstawić dokładne jego
wymiary oraz określić rozmieszczenie stałych elementów pomieszczenia (wykonane podłączenia
instalacyjne i elementy takie jak: wnęki, otwory, okna, drzwi, skosy itp.).
4. STUDIO PROJEKTU PHU DOM-EKO nie odpowiada za błędy powstałe w wyniku podania
niedokładnych informacji związanych z obmiarem pomieszczenia, które było przedmiotem projektu i
aranżacji oraz późniejszych zmianach wykonanych samowolnie przez klienta. Istnieje możliwość dojazdu
do klienta w celu wykonania samodzielnych pomiarów pomieszczenia (pomieszczeń) przez osobę
wykonującą aranżację.
5. Na podstawie wizualizacji istnieje możliwość przybliżonego wyliczenia ilości płytek oraz
przygotowania zestawienia elementów potrzebnych do wykonania łazienki takich jak wszystkie elementy
sanitarne. Podane w projekcie ilości płytek ceramicznych i dekoracyjnych stanowią wartość netto (są to
ilości nie uwzględniające zapasu) i odpowiadają wyłącznie wyliczeniu wynikającemu z ich
rozmieszczenia w projektowanym wnętrzu. Docelowe, niezbędne ilości płytek klient powinien
każdorazowo skonsultować z wykonawcą.
6. Klient otrzymuje gotową aranżacje w wersji elektronicznej (za pomocą maila) po ostatecznych
ustaleniach w terminie od 3- 4 dni.
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