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Projekt, aranżacja łazienki – kompleksowe zaprojektowanie pomieszczenia
na podstawie realnych wymiarów pomieszczenia z wykorzystaniem
dostępnego na rynku asortymentu wyposażenia oraz płytek ceramicznych.
Aranżacje wykonywane są na podstawie dokonanych przez nas pomiarów
pomieszczenia lub przekazanych przez klienta.
Wykonanie projektu łazienki jest usługą gratisową, warunkiem jej
wykonania jest wpłacenie kaucji w wysokości 500zł (w przypadku więcej
niż jednej łazienki kwota zadatku ustalana jest indywidualnie).
Prace projektowe rozpoczynają się po wpłaceniu przez klienta zadatku.
Warunkiem zwrotu zadatku jest dokonanie zakupu płytek użytych w
aranżacji lub innego wyposażenia w kwocie minimum 3000zł.
Zakupu należy dokonać w terminie do 3 miesięcy od wykonania aranżacji
lub wcześniej ustalonym terminie.
Klient otrzymuje aranżację- minimum 3 ustawienia/propozycje
wyposażenia łazienki oraz 6 propozycji kolekcji płytek wraz z wyceną.
Poprawki do projektu wykonywane są bezpłatnie, ich liczba jest
nieograniczona.
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Po zaakceptowaniu projektu i ustaleniu zamówienia klient ul.Szafera
wpłaca zaliczkę
w wysokości połowy wartości zamówienia lub kwotę indywidualnie
ustaloną.
Głównym celem wykonanej wizualizacji jest pokazanie ustawienia łazienki
oraz ułożenia płytek. Projektant przekazuje klientowi zwymiarowane
rysunki techniczne pomieszczenia wraz z schematem ułożenia płytek.
Wszystkie podane wymiary są wymiarami ogólnymi (program nie
uwzględnia min. grubości kleju, płytek oraz krzywizny ścian). Przed
przystąpieniem do prac wykonawca powinien zweryfikować podane
wielkości.
Wpłacenie kaucji jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Uwagi końcowe:
• Projektant nie decyduje o zmianie architektury wnętrza – zmiana rozmieszczenia ścianek działowych
oraz elementów instalacyjnych.
• Klient zamawiając projekt przyjmuje do wiadomości, że wizualizacje 3D są jedynie poglądowe i w
sposób uproszczony oddają rzeczywistość, więc nie mogą być podstawą do ewentualnych reklamacji.
• Wszelkie tekstury i kolory materiałów są poglądowe. Przed zamówieniem klient powinien je
zweryfikować.
• Efekt ostateczny wykonanego pomieszczenia w dużej mierze zależy również od konsekwencji w jego
realizacji, fachowości ekip wykonawczych oraz użytych materiałów. Projektant nie ponosi
odpowiedzialności za odstępstwa od projektu.
Komunikacja z Klientami odbywa się poprzez e-mail, rozmowę telefoniczną lub osobiście w naszej firmie
Podane w projekcie ilości płytek ceramicznych lub innych materiałów są jedynie propozycją. To klient podejmuje
ostateczną decyzję co do ilości zamówionych materiałów, tak aby była ona wystarczająca do realizacji zadania i
jednocześnie nie spowodowała konieczności ich zwrotu.

