Cennik usług
PROMOCJA !!! BEZPŁATNY Kompleksowy Projekt Virtual 4D wnętrza kuchennego w
cenie z realizacją wykonania mebli kuchennych. Zakładany budżet na meble 30000zł – 35000zł

Pakiet OPTIMA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Spotkanie w pracowni BEZPŁATNIE
Inwentaryzacja wnętrz
Projekt układ ergonomii użytkowej
Projekt koncepcyjny ścian
Projekt sufitów podwieszanych
Projekt ułożenia posadzek
Projekt zabudowy kuchennej oraz innych mebli
Projekt rozmieszczeń punktów oświetleniowych, włączników, wyłączników i gniazd wtykowych,
punktów c.o. rtv, audio
Projekt rozmieszczeń punktów instalacji wodno-kanalizacyjnej
Wizualizacja w technologi Virtual Projekt 4D
Szczegółowa dokumentacja techniczno -wykonawcza
Wizualizacja Fotograficzna 3D
Zestawienie materiałów wykończeniowych i wyposażenia

*z pełnym rabatem 73,87zł netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koszt usługi 154zł netto za m2 +23% VAT 189,42zł brutto

Pakiet PREMIUM + pakiet OPTIMA
–
–
–
–
–
–

BESTSELLER

Wizyty z klientami w wybranych salonach z oferowanymi materiałami wykończeniowymi
w formie umówionych spotkań,
Projekt rozmieszczenia punktów instalacji rekuperacji -jeśli jest planowaneProjekt rozmieszczenia punktów instalacji klimatyzacji -jeśli jest planowaneProjekt rozmieszczenia punktów centralnego odkurzacza -jeśli jest planowaneNadzór autorski nad realizacją prac
Wyceny wybranych i zaakceptowanych przez klientów materiałów wykończeniowych

pełnym rabatem 84,90zł netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koszt usługi 177zł netto za m2 +23% VAT 217,71zł brutto *z

PAKIET EXELENT + pakiet OPTIMA+ pakiet PREMIUM
–
–
–
–

Projekt dokumentacji technicznej wykonany w technologi Rozszerzonej Rzeczywistości
Projekt symulacji oświetlenia w dzień i w nocy
Prezentacja projektu w technice Virtual Projekt 4D MOBILE w miejscu inwestycji
Przygotowanie prezentacji wirtualnej rzeczywistości na telefon inwestora

pełnym rabatem 101,69zł netto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koszt usługi 212zł netto m2 + 23% VAT 260,76zł brutto *z

*RABAT
Rabat uzależniony jest od wielkości projektowanych powierzchni
• minimalna wielkość projektowanej powierzchni 30m2
• powierzchnia od 60m2 do 100 m2 - 15%
• powierzchnia od 101m2 do 180m2 - 19%
• powierzchnia od 181m2 do 250m2 - 25%
• powierzchnie powyżej 251m2 do negocjacji indywidualnej
• w sytuacji zlecenia wykonania zaprojektowanych mebli firmie Vizual Form rabat -36%
niezależnie od wielkości projektowanych powierzchni

