
varianty zpracování vizualizací a ceny 

  

počet návrhů 

koupelny 

počet úprav 

obkladů 
počet pohledů 

pulty, niky a jiné 

přizdívky 

Cena kmenová 

MO vzorkovna  

1) 2) 3) 4)   

Varianta A 1 1 3 NE 1500,- 

Varianta B 1 2 4 ANO 2000,- 

WC 1 1 3 NE 300,- 

Varianta C 1 1 3 NE 2000,- 

Varianta D 1 1 3 ANO 2500,- 

 

Varianta C, varianta D - náhledy do 48hod, bližší informaci získáte na prodejně. 

  

příplatky 
další návrh  

koupelny 

další úprava  

obkladu 
vizualizace Panorama 360° 

  5) 6) 7) 

cena 400,- 150,- 400,- 

  

1. Počet grafických návrhů (vizualizací) koupelny  

Jednotlivé grafické návrhy koupelny se mohou lišit skladbou obkladu, sérií obkladu, zařizovacími 

předměty a jejich rozmístěním. Návrhy jsou zpracovány na určitý půdorys koupelny, nikoliv do 

různých koupelen.  

  

2. Úprava obkladu 
Možnost provedení dodatečných úprav vybrané série obkladu, po vytvoření návrhu (změna skladby 

obkladu, změna barevného provedení v rámci vybrané série atd.). Do úprav obkladu nelze zahrnout 

změnu půdorysu, záměnu zařizovacích předmětů a jejich umístění, ani záměnu série obkladu.  

  

3. Počet pohledů 
Různé pohledy do navržené koupelny. Jeden pohled je shora a ostatní z rohu místnosti.  

  

4. Pulty, niky a jiné přizdívky  

Možnost vytvoření pultu (např. pro zápustné umyvadlo), zděných nik, schodů a jiných přizdívek 

(běžné instalační Přizdívky jsou možné ve všech variantách zpracování vizualizace).  

   

5. Další návrh koupelny  

Pokud si chcete vybírat z více návrhů koupelny, než zahrnuje vámi objednaná varianta vizualizace, 

máte možnost si tento další návrh objednat.  

  

6. Další úprava obkladu  

Máte možnost objednat si další úpravu obkladu, pokud jste již vyčerpali počet úprav, které jsou 

součástí vámi objednané varianty vizualizace.  

    

7. Panorama 360°  
K variantám A, B, WC (kromě variant C, D) máte možnost si přiobjednat virtuální prohlídku Vaší 

koupelny prostřednictvím panoramatické fotografie. Tvorba této fotografie se provádí až po 

odsouhlasení finální podoby grafického návrhu. Ukázky panoramy 360° naleznete na webu 

www.sanimat.cz/cs/virtualni-prohlidky 

  

 

www.sanimat.cz/cs/virtualni-prohlidky


podmínky vizualizací 

 Objednaná varianta grafického návrhu koupelny včetně příplatků se platí předem již při předání 

podkladů pro zpracování vizualizace. 

 Při následné platbě za odběr zboží nad 20.000,- Kč (v maloobchodních cenách vč. DPH) Vám bude 

vrácena cena základní 1500,-Kč (varianty A tedy 1500,- Kč), a to bez ohledu na to, jakou variantu 

vizualizace jste si objednali a zaplatili, kromě varianty pro prostor WC. 
 „GRAFICKÝ NÁVRH KOUPELNY ZDARMA“ tedy získáte v případě objednání základní varianty A a následné platbě za odběr zboží v 

maloobchodní prodejně nad 20 tisíc Kč. 
 Jestliže zboží bude odebráno přes velkoobchodní realizační firmu, která běžně nakupuje zboží za 

velkoobchodních podmínek, vrátíme z jakékoliv předem zaplacené varianty částku 1000,- Kč. 

 Pro vrácení ceny 1 500,- Kč (eventuelně 1000,- Kč) je nutné, aby na daňovém dokladu za vizualizaci 

i na daňovém dokladu za zboží byl uveden stejný zákazník.  

 Cena vizualizace zahrnuje jednu místnost.  

 Po předání všech podkladů se zpracuje návrh koupelny, který je zaslán e-mailem zákazníkovi ke 

schválení.  

 Po odsouhlasení návrhu zákazníkem se zpracuje kompletní vizualizace. 

 Odsouhlasenou vizualizaci obdržíte v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou uvedete do 

formuláře při objednání. Pokud máte připlacenou Panorama 360°, obdržíte jí od nás taktéž v 

elektronické podobě. 

podklady ke zpracování vizualizace 

 Vyplněný formulář, který vyplníte s naším prodejcem na prodejně. 

 Výkres nebo náčrtek místnosti. Je důležité zkontrolovat, zda náčrtek obsahuje všechny rozměry stěn, 

výšku stropu, vzdálenost oken a dveří od rohu stěny a jejich rozměry. U oken je důležitá také výška 

okna a výška parapetu od země. Pokud máte již pevně dané rozvody vody a odpadu, musí být jejich 

umístění v náčrtku také zakresleno.  

vzor půdorysu  vzor půdorysu - šikmina 

 Je-li koupelna umístěna v podkroví, je nutné k náčrtku přiložit také řez místnosti, ve kterém je 

znázorněná „podkrovní šikmina“ a její rozměry. 

 V náčrtku by mělo být zakresleno přibližné rozmístění zařizovacích předmětů. 

  

Termíny zpracování vizualizace 

 První návrhy variant (A, B, WC) zpracujeme nejdéle do 14 pracovních dnů od obdržení všech 

potřebných podkladů. 

 První návrhy variant (C, D) obdrží zákazník na e-mail do 2 pracovních dnů po zadání na vzorkovně. 

 Změny v návrzích u variant (A, B, WC) zpracujeme do 5 pracovních dnů od jejich obdržení.  

Změny v návrzích u variant (C, D) obdrží zákazník do 48 hodin od jejich předání e-mailem 

grafickému specialistovi. 

 Ukončenou vizualizaci odesíláme do 2 pracovních dnů od konečného odsouhlasení návrhů e-mailem 

zákazníkovi. 

 Uvedené termíny jsou platné pokud zákazník reaguje na jednotlivé kroky do 5 pracovních dnů od 

jejich zaslání.  

 Platnost zálohy na návrh je 1 rok. Při neodebrání zboří do této doby je záloha nevratná. 

http://cms.siko.cz/_storage/download/plan_pudorys_bez_sikminy_116967.zip
http://cms.siko.cz/_storage/download/plan_pudorys_sikmina_116969.zip

