
 

 

• Jméno a příjmení zákazníka: 

• Telefon: 

• E-mail:  

___________________________________________________________________ 

• Realizační firma:  

• Stavbyvedoucí: 

___________________________________________________________________ 

VIZUALIZACE 

• Vizualizace se zpracovává zpravidla do 5 pracovních dnů. Úpravy pak nejčastěji do 2 
pracovních dnů. Konkrétní termín Vám vždy sdělí prodejce dle náročnosti projektu 
nebo úprav a také dle momentální vytíženosti. 

• Cena vizualizace a dalších služeb: 

o 1 koupelna (vč. WC ve stejném obkladu) = 1.500,- Kč * 

o 1 úprava v rámci vybrané série zdarma 

o Změna série nebo zásadní změna skladby obkladů = 750,- Kč ** 

o Samostatná místnost WC = 500,- Kč ** 

o Plán pokládky = 500,- Kč ** 

o * - Při odběru nad 25.000,- Kč bude vrácena částka 750,- Kč. 

o * - Při odběru nad 50.000,- Kč bude vrácena částka 1.500,- Kč. 

o ** - Tyto částky nejsou vratné. 

o Uvedené ceny jsou vč. DPH 

DOPORUČENÍ 

• Schůzku na zpracování vizualizace si, prosím, domluvte s dostatečným časovým 
předstihem v závislosti na výše uvedené termíny zpracování a také na možné termíny 
dodání jednotlivých výrobců, které se mohou pohybovat v řádech několika týdnů. 

• Množství obkladů a dlažeb uvedené v následné kalkulaci je pouze orientační. Toto 
množství konzultujte se stavební firmou/obkladačem. Případné přebývající množství 
nelze vrátit zpět. 



PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VIZUALIZACE 

• stavební plán nebo nákres místnosti s uvedením rozměrů stěn, výšky stropu, rozměrů 
přizdívek,  výklenků, dveří a oken (viz. obrázek). 

• u dveří a oken musí být uvedeny i vzdálenosti od rohu stěny, u oken také výška okna 
a výška parapetu od podlahy (viz. obrázek). 

• u podkrovních koupelen také řez místností nebo nákres zkosení stropu   s uvedením 
rozměrů zkosení. 

• zaměření a zakreslení umístění přívodů vody a odpadů (pro baterie a radiátory) 
pokud jsou hotovy a nebudou se již měnit. 

• v ideálním případě také informace o požadovaných zařizovacích předmětech (vana 
v rozměru 170/70, sprchový kout 90/90 čtvrtkruh apod.). 

• výběr konkrétní série obkladů, vizualizace se zpracovává na jednu vybranou sérii 
obkladů dle představ zákazníka. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

CENTRUM Koupelny s. r. o., Ke Stadionu 1938, Kladno                         +420 312 538 210 


