


Výkres alebo náčrt miestnosti, ktorý obsahuje:

Odpovede nielen na tieto otázky nájdete vo vizualizácii. Vytvorte 
spolu s našimi profesionálnymi dizajnérmi fotorealistickú vizualizáciu 
vypracovanú do najmenších detailov.  Dohodnite si stretnutie.  

Realizácia

Podklady pre vizualizáciu

Vizualizácia

Aký obklad použiť? 
Ako efektívne využiť priestor?
Vyťažil som z návrhu maximum?

Všetky rozmery stien
Výšku stropu
Vzdialenosť okien a dverí od rohu miestnosti
Výšku parapetu (pôdorys, nárys)
Označenie rozvodov (ak už sú pevne dané)
Rozmery stien a šikminy, ak je kúpeľňa v podkroví

Výkres alebo náčrt miestnosti, ktorý obsahuje:
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02 Výšku stropu
Vzdialenosť okien a dverí od rohu miestnosti
Výšku stropu02

03 Vzdialenosť okien a dverí od rohu miestnosti
Výšku parapetu (pôdorys, nárys)
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04 Výšku parapetu (pôdorys, nárys)
Označenie rozvodov (ak už sú pevne dané)
Výšku parapetu (pôdorys, nárys)04
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Rozmery stien a šikminy, ak je kúpeľňa v podkroví
Označenie rozvodov (ak už sú pevne dané)
Rozmery stien a šikminy, ak je kúpeľňa v podkroví
Označenie rozvodov (ak už sú pevne dané)05
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Zameranie

Poradenstvo pri výbere materiálov

Návrh dispozičného riešenia

Okótovaný pôdorys, nárys – pulty, výklenky, niky

Nárys – vývody vody, odpadu, elektriky

Technické listy zariaďovacích predmetov;

3D pohľad 2x

Príplatok 15 €

100 € 200 €

zdarma

zdarma zdarma

100 €

48 hodín

Po dohode za príplatok*

5 dní

4x

1x** 2x**

3D pohľad zhora

Cenová ponuka

Nárys – pohľady na steny vrátane zariaďovacích predmetov

Pôdorys, nárys – škárorezy pokládok

Fotorealistické výstupy

Online 3D panoráma

Videovizualizácia

Štandardný termín zhotovenia

Cena za vizualizáciu (záloha)

Cena za vizualizáciu pri objednávke nad 1000€

Cena za vizualizáciu pri objednávke nad 3000€

Úpravy v cene

* V závislosti od náročnosti interiéru /  ** Všetky ďaľšie úpravy 20€/hod.

Vizualizácie sú individuálne tvorené našimi internetovými dizajnérmi na základe podkladov a požiadaviek každého zákazníka.

Cenník KRT vizualizácií TOP a ŠTANDARD

ŠTANDARDPOPIS TOP



Máte už vybratý materiál, vo vizualizácii 
ste si pozreli svoju novú kúpeľňu 
a rozmýšľate kto vám ju zrealizuje?

Dohodnite si schôdzku a my Vám predstavíme 
možnosti našich realizácií. Spoločne nájdeme 
riešenie pre Váš projekt.  

0905 578 578

liptovskymikulas@krt.sk

Družstevná 2221,
031 01 Liptovský Mikuláš  

www.krt.sk 

Realizujte s profesionálmi.

Rezervujte si stretnutie! Tešíme sa na 
Vašu návštevu!

Tím KRT


