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NÁVRH KUCHYNĚ

Děkuji za Vaši chuť pustit se se mnou do díla.
Zde jsou základní informace o tom, jak naše spolupráce bude probíhat:

Služby, ke kterým se následující informace vztahují:

 Návrh kuchyně (dispozice + vizualizace)   2.950,- Kč

 Návrh kuchyně včetně výrobní dokumentace a instalačních plánů 3.980,- Kč

 další konzultace a práce k návrhu mimo základní balíček 650,- Kč/h 

 nacenění sestavy od mého truhláře 500,- Kč
(v případě domluvené realizace se Vám z ceny kuchyně odečte částka 1 .500,- Kč)

 

Platební podmínky:

 V případě domluvené spolupráce zaplatíte cenu služby

(Zpracování návrhu kuchyně vyžaduje čas, počítejte alespoň s 10 dny od zahájení komunikace

po prezentaci návrhu.)

! Návrh kuchyně se vztahuje k návrhu kuchyňské sestavy (kuchyňské linky), event. jídelního
stolu, nikoliv ale k interiéru prostoru, v němž se mj. nachází kuchyňská linka. !

Standardní postup vzájemné spolupráce:

 Poté, co mě kontaktujete, budu potřebovat základní informace o Vaší představě o
budoucí kuchyňské lince. (Můžete mi sami předložit obrázky, fotografie apod.) Dále

budu potřebovat půdorys Vašeho prostoru se všemi důležitými rozměry.
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Standardní postup vzájemné spolupráce:

 Po domluvení spolupráce zaplatíte částku za návrh kuchyně nebo za návrh
kuchyně včetně výrobní dokumentace a instalačních plánů.

 Následně si domluvíme 1. konzultaci (osobní, videohovor), kdy si upřesníme Vaše
požadavky a zkonzultujeme Vaši základní představu o podobě kuchyně. (cca 0,5 hodiny)

 Po schůzce zpracuji návrh dispozičního řešení a vytvořím černobílý 3D náhled.

 Následuje konzultace dispozičního návrhu (cca 1,5 hodiny), kdy je potřeba
odsouhlasit si finální dispozici prostoru. 

(Pokud potřebujete více prostoru pro promyšlení možností, pak lze tuto konzultaci
rozdělit na dvě – 1 hodinovou a 0,5 hodinovou.)

 Po tom, co upravím náhled dle schválené dispozice, je dalším krokem konzultace
řešení designu kuchyně, event. doplňků a spotřebičů (cca 1 hodina).

 Následuje zpracování barevné vizualizace kuchyňské linky včetně přiložené vzornice (U
Návrhu kuchyně s výrobní dokumentací a instalačními plány kromě barevné

vizualizace zpracuji podklady pro instalační plány, výrobní dokumentaci (rozkresy skříněk
apod.), 

 Nakonec dojde k předání návrhu (osobně, poštou, elektronicky).

Jaké výstupy ve spolupráci se mnou obdržíte: 

 Prezentaci návrhu – černobílou a barevnou vizualizaci s materiálovým schématem,          
u Návrhu kuchyně s výrobní dokumentací a instalačními plány i tyto výkresy

 Právní dokumenty – smlouvu o dílo, fakturu


