
ORIENTAČNÍ CENÍK GRAFICKÝCH NÁVRHŮ 

(uvedené ceny jsou bez DPH 21%) 

1. Půdorys 

Návrh obsahuje dispoziční uspořádání. Řeší se především ergonomie, rozmístění zařizovacích předmětů v odpovídajících zónách. V 
případě možnosti zasáhnout do stávajícího řešení či projektu můžeme navrhnout ideální rozmístění příček, různých přizdívek apod. 
Výstupem je 2D půdorys v příslušném měřítku s okótováním základních stavebních rozměrů.. 

Ceník:   1 800,- Kč                  jedna místnost 

            2 800,- Kč                  2-3 místnosti 

            3 000 - 7 000,- Kč       byt nebo jedno NP standardního rodinného domu (cena dle složitosti) 

            350,- Kč/hod               konzultace, zaměření 

2. 2D kladečské plány  

Návrh obsahuje řešení pokládky dlažeb ve vodorovných plochách, ve vazbě na velikost a množství použitých formátů, případně 
typ použitého materiálu. Zohledňují se technické a estetické požadavky na daný typ místnosti či plochy, například dilatace, 
dořezy apod.. 

Ceník:    700 - 1 500,- Kč              plocha do 20m2 (cena dle složitosti) 

             350,- Kč/hod                   konzultace, specifikace materiálů 

             300,-Kč /hod                   příplatek za atypické plochy 

3. 3D návrh základní 

V rámci zpracování základního návrhu ve 3D se jedná především o ověření správnosti dispozičního a barevného řešení, není zde 
kladený takový důraz na detail. Prostorový návrh obsahuje rozmístění zařizovacích předmětů, vyřešení pokládky stěn a podlah. 
Obsahuje počet potřebných výstupů, které lze v ceně 2x upravit. 

Ceník:    4 000,- Kč                     jedna místnost s rovným stropem do 12m2 

             6 000 - 10 000,- Kč        2-3 spojené místnosti s rovným stropem (cena dle složitosti) 

             350,- Kč/hod                  konzultace, zaměření, specifikace materiálů 

             300,- Kč/hod                  příplatek za podkrovní a atypické místnosti 

4. 3D návrh photo profi 

Pokročilý rendering je funkce programu, díky které se barevný prostorový náhled do místnosti velmi blíží fotorealitě, seznámí 
vás lépe s detaily. Tento návrh, kromě rozmístění zařizovacích předmětů a vyřešení pokládky stěn či podlah, řeší také 
nejrůznější stavební prvky. Například podhledy stropů, různá zešikmení, arkýře či střešní okna, osvětlení místnosti, ale také 
barevné vyřešení maleb a případně mnoho dalšího. Součástí je počet potřebných výstupů, které lze v ceně 2x upravit.  

Ceník:    6 000 - 10 000,- Kč        jedna místnost s rovným stropem do 12m2 (cena dle složitosti) 

             12 000- 17 000,- Kč        2-3 spojené místnosti s rovným stropem  (cena dle složitosti) 

             350,- Kč/hod                  konzultace, zaměření, specifikace materiálů 

             300,- Kč/hod                  příplatek za podkrovní a atypické místnosti 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Součástí návrhů a konzultací je odborný poradenský servis při výběru zboží. Po odsouhlasení vybraných materiálů následně 
připravíme i cenovou nabídku k danému projektu. Konečná specifikace je předmětem dalších jednání a případných úprav návrhu 
na základě požadavků investora. 

Tento ceník je vyjádřením hodnoty naší práce v kontextu obchodních podmínek při případném odběru zboží. 
Dohodnutá částka za grafický návrh je splatná po vzájemném odsouhlasení její výše a před vlastním předáním 
tiskových nebo elektronických výstupů, a bude vrácena nebo odečtena z faktury po realizaci zakázky. 


