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v dnešní době se grafické návrhy interiérů staly standardem. náklady se zpracováním kvalitního návrhu jsou poměrně vysoké. nároky 
na hW jsou tak vysoké, že počítač musíte nechat pro tyto účely sestavit. následné mzdové náklady a náklady spojené s barevnými 
tisky je také nutné do ceny započítat. v žádném oboru nejsou obdobné služby poskytovány zdarma. věříme, že ceník těchto služeb je 
velice příznivý a ve srovnání s architektonickým studiem výrazně ušetříte. za předpokladu, že následně u nás zakoupíte zboží, bude 
vám podle níže uvedených pravidel poskytnuta sleva až do výše ceny grafického návrhu.

3D vizualizace
SOFTWARE VISOFT

MOC-A = maloobchodní cena za výše uvedené služby z materiálu, který není ze sortimentu naší firmy.
MOC-B = maloobchodní cena za výše uvedené služby z materiálu, který je ze sortimentu naší firmy.

Obchodní podmínky pro poskytování grafických služeb
1. V základní ceně je kótovaný půdorys, počet návrhů, změn a pohledů dle ceníku.
2. Při objemu zakázky nad 50.000 Kč (s Dph) bude poskytnuta zákazníkovi sleva na grafické práce ve výši 50 % vyjma nevratných čás-

tek.
3.  Při objemu zakázky nad 100.000 Kč (s Dph) bude poskytnuta zákazníkovi sleva na grafické práce ve výši 100 % vyjma nevratných 

částek.
4.  zpracované návrhy vychází z předaných podkladů. zpracovatel nenese odpovědnost za případné rozdíly předaných podkladů 

se skutečností na stavbě.

Maloobchodní ceny vč. DPH.

Ceník grafických prací
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Kód Grafické návrhy MOc-a sleva MOc-b návrhy Úpravy pohledy Foto výstup typ půdorysu

naG001 Vizualizace koupelny basic 2 363 Kč 20 % 1 890 Kč 1 1 3 0 Jednoduchý půdorys (obdélník, čtverec)

naG002 Vizualizace koupelny basic plus 2 738 Kč 20 % 2 190 Kč 1 1 3 0 Složitý půdorys (přizdívky, výklenky, šikminy)

naG003 Vizualizace koupelny eXKluziv 4 363 Kč 20 % 3 490 Kč 1 3 5 5 Složitý půdorys (přizdívky, výklenky, šikminy)

naG004 Vizualizace koupelny preMiuM 6 238 Kč 20 % 4 990 Kč 1 3 5 5 Složitý půdorys, bokorysy, spárořezy, podhledy

naG005 Vizualizace WC basic 988 Kč 20 % 790 Kč 1 1 2 0 Jednoduchý půdorys (obdélník, čtverec)

naG006 Vizualizace WC eXKluziv 1 113 Kč 20 % 890 Kč 1 3 3 3 Složitý půdorys (přizdívky, výklenky, šikminy)

naG007 Vizualizace WC  preMiuM 1 363 Kč 20 % 1 090 Kč 1 3 3 3 Složitý půdorys, bokorysy, spárořezy, podhledy

naG008 Návrh pokládky dlažby 988 Kč 20 % 790 Kč 1 1 0 0 Návrh pokládky dlažby pro jednu místnost   

naG007 Oprava vizualizace 488 Kč 20 % 390 Kč Drobné opravy stávajícího výstupu
nevratná částka!

naG008 Příplatek za expres provedení 2 488 Kč 20 % 1 990 Kč Vizualizace prostoru do 48 hodin nevratná částka! 
Částka je za celý projekt (bytová jednotka)

naG009 Samostatný výstup ve fotokvalitě 613 Kč 20 % 490 Kč 1 Vybraný pohled ve fotovýstupu
nevratná částka!

naG010 Spárořez / Kladečský plán 625 Kč 20 % 500 Kč nevratná částka!


