KEDVES
TULAJDONOS!
Ezúton is köszönjük, hogy megtisztelt minket
bizalmával, és a Cordia Property Management
konyhabútor-, és beépített bútor tervezés
szolgáltatását választotta.
Amennyiben kérdése van, kérjük keresse munkatársunkat az
egyeditervezes@cordiahomes.com email címen, vagy előre
egyeztetett időpontban a 1082 Budapest,
Nagy Templom utca 28. szám alatti irodánkban.

AZ ALÁBBIAKBAN NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓT SZERETNÉNK
MEGOSZTANI ÖNNEL A SZOLGÁLTATÁS MENETÉT ILLETŐEN.
Első lépésként, még a személyes vagy online történő konzultációt megelőzően,
e-mailben küldjük el Önnek portfóliónkat, melyben korábban elkészült munkáinkból,
konyhákból és beépített szekrényekből válogatunk, az árakat is feltüntetve.
Amennyiben szimpatikusnak találja a katalógusban látottakat, az Öntől kapott
instrukciók alapján a megjelölt ingatlanra - itt csak az épület nevére, a lakás
számára és a tulajdonos pontos nevére van szükségünk - tervező kollégánk elkészít
egy körülbelüli árajánlatot.
Ha az árkategória megfelelő, megkérjük Önt, hogy a megadott számlaszámra
szíveskedjen átutalni bruttó 50.000 HUF tervezési díjat, melynek beérkezését
követően részletesen tudunk egyeztetni a bútorokkal és a berendezésekkel
kapcsolatosan. Az egyeztetés online konzultáció formájában (Zoomon, Microsoft
Teamsen) is lehetséges, de szívesen látjuk személyesen az irodánkban melynek
címe 1082 Budapest, Nagy Templom utca 28.
A személyes megbeszélés alkalmával rendelkezésünkre áll az Ön lakásának
alaprajza, az Ön által választott hideg, és melegburkolatok listája, ezen burkolatok
mintadarabjai, illetve, tapasztalt belsőépítész és lakberendező kollégáink ötleteikkel
is szívesen segítik Önt a színek kiválasztásában és a pontos elrendezés kialakításában.
A kollégáinkkal történő konzultáció díjmentes.
A részletes megbeszélést követően a tervezőnk elkészíti a szín- és méretazonos
látványtervet, melyet rövid időn belül elküldünk Önnek. A látványterv egy
alkalommal szabadon módosítható. A végső módosítást követően kollégánk
elvégzi a helyszíni felmérést, és elkészíti a végleges árajánlatot.
A tervezési díj összege a megrendelt berendezések végösszegéből levonásra kerül.
Az 50.000 HUF tervezési díj egy normál méretű konyhabútor tervezési díját,
és két db beépített gardrób szekrény tervezési díját foglalja magában.
További beépített bútorok esetén az ár egyedileg kerül megállapításra.
A végleges terv elfogadását követően, nagyjából 4-6 hét alatt kerülnek legyártásra
a megrendelt bútorok, amelyeket a lakás birtokbaadásához igazodva igyekszünk
minél hamarabb beszerelni.

Egyedi és minőségi konyhabútorainkat az Ön személyes
igényeit figyelembe véve tervezzük meg, majd készítik el
asztalosaink, egyedi méretre szabva.

AZ ALÁBBIAKBAN ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKET,
AMELYEK A SZEMÉLYES -VAGY ONLINEEGYEZTETÉS ALKALMÁVAL FELMERÜLHETNEK:
•

Hogyan tudjuk a legjobban kihasználni a rendelkezésre álló teret?

•

Hogyan lehet a bútorok színét a választott burkolatok színével összeegyeztetni?

•

Hogyan lehet a konyhát a lakásba majdan bekerülő bútorok és berendezések színével és stílusával
összeegyeztetni?

•

Milyen konyhagépek kerüljenek a konyhába? Szekrénybe épített,- vagy esetleg szabadon álló
berendezéseket érdemes választani?

•

Hogyan lehet az ár-érték aránynak megfelelően az Ön igényeihez legjobban illeszkedő konyhát
kialakítani?

•

Milyen módosításokat lehet végrehajtani az elrendezésben az eredeti tervekhez képest, ha
az elképzelések úgy kívánnák?

•

Hogyan használjuk ki a konyhában adódó holt tereket?

•

Milyen egyéb javaslatok merülnek fel a burkolatokat illetően, ha például nincs burkolva a konyha alsó
és felső eleme közötti falrész?

•

Mi a teendő akkor, ha az étkezőben a mennyezeti kiállás nem az étkezőasztal fölé esik?

•

Hogyan lehet egy étkező- vagy bárpulttal megnövelni a konyha területét és a tároló kapacitást úgy,
hogy ne vegyünk el túl nagy területet a nappaliból?

•

Milyen színeket és anyagokat érdemes választani választani a beépített bútoroknál, ha kisgyermekkel
költözünk, vagy bérbeadásra kerül a lakás?

•

Milyen minőségű és árfekvésű konyhagépeket érdemes választani, ha bérbeadásra kerül a lakás?
A konyhatervezés folyamán ilyen, illetve ehhez hasonló kérdések gyakran
felmerülnek, ezek megválaszolásában szívesen állunk rendelkezésére!

HA TOVÁBBI KÉRDÉSE LENNE,
KÉREM KERESSEN MINKET A MEGADOTT ELÉRHETÖSÉGEKEN!
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