TWOJE WYMARZONE
WNĘTRZE Z MERĄ
FORMULARZ NA SPOTKANIE Z PROJEKTANTEM

POMIAR PROFESJONALNY
Przy wyborze profesjonalnego pomiaru wykonanego przez specjalistów,
skontaktuj się z naszymi doradcami w wybranej Galerii Wnętrz Mera.

POMIAR WŁASNY
▶ Zgodnie z przykładem poniżej, narysuj rzut pomieszczenia z góry.
▶ Na rzucie umieść wszelkie wnęki, słupy czy kominy.
▶ Zmierz długość i wysokość każdej ściany.
▶ Zmierz wysokość ścianki kolankowej i szerokość suﬁtu, jeśli w pomieszczeniu są skosy.
▶ Wymierz wszystkie okna i drzwi na wysokość, szerokość i głębokość.
▶ Zmierz odległości wnęk okiennych i drzwiowych do narożników ścian, podłogi i suﬁtu.
▶ Zaznacz kierunki otwierania okien i drzwi.
▶ Sprawdź kąty narożników ścian.
▶ Uwzględnij wymiary i rozmieszczenie przyłączy elektrycznych, wodnych i gazowych.
▶ Zmierz wysokość wszystkich przyłączy od podłogi i jak bardzo odstają od ścian oraz ich

odległość od narożników ścian.
▶ Zaznacz włączniki światła, rury, grzejniki, gniazdka elektryczne, otwory i kratki wentylacyjne.
▶ Wykonaj zdjęcia poglądowe pomieszczenia.

PRZYGOTUJ NARZĘDZIA
wydrukowany formularz

miarkę

ołówek

:

JAK POPRAWNIE WYMIAROWAĆ?
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PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE
FORMULARZA

19 8

112

15

50
25
50

AD
OW

75

Y

UZUPEŁNIJ WYMIARY [W CM] I ZAZNACZ JE NA RYSUNKU

- przewód elektryczny
- gniazdo elektryczne

h = 85

grzejnik

- gniazdko siłowe / przyłacze gazowe wewn.

60

- odpływ kanalizacyjny

43

h = 115

19

12

- zawory i odpływ wody

- katy proste w naroznikach

90

50 h = 115 - wysokosc gniazdka od podłogi

95

wysokość pomieszczenia
wysokość i szerokość okien
głębokość wnęki okiennej
odległość skrzydła okiennego od podłogi
grubość i szerokość wnęki okiennej
wysokość i szerokość grzejnika
głębokość grzejnika (z dystansem od ściany)
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odległość otworu wentylacyjnego od podłogi
odległość przyłączy/zaworów wodnych od podłogi
odległość przyłączy/zaworów wodnych od ściany
odległość odpływu kanalizacyjnego od podłogi
odległość odpływu kanalizacyjnego od ściany
odległość przyłączy siłowych/gazowych od podłogi
odległość przyłączy siłowych/gazowych od ściany
wysokość ściany kolankowej (przy skosie)
szerokość suﬁtu (przy skosie) lub kąt nachylenia dachu
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odległość spodu grzejnika od podłogi
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odległość wnęki okiennej/spodu parapetu od podłogi
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- otwór wentylacyjny

średnica otworu wentylacyjnego
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IMIĘ I NAZWISKO ..............................................................................
Jan Kowalski
TELEFON

501 000 000
..............................................................................................

E-MAIL ....................................................................................................
jan.kowalski@kowalski.pl
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Usługi Projektowania Mera sp. z o.o.

11.05.2021 Kowalski

FO

Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za w/w wymiary pomieszczenia i plan rozmieszczenia mediów.

11.05.2021 Kowalski

Oświadczam, że odebrałem/-am poglądowy rzut pomieszczenia oraz wizualizację 3D.

11.05.2021 Kowalski

WYPEŁNIJ FORMULARZ,
NARYSUJ SWOJE POMIESZCZENIE
UZUPEŁNIJ WYMIARY [W CM] I ZAZNACZ JE NA RYSUNKU

wysokość pomieszczenia

odległość otworu wentylacyjnego od podłogi

wysokość i szerokość okien

odległość przyłączy/zaworów wodnych od podłogi

głębokość wnęki okiennej

odległość przyłączy/zaworów wodnych od ściany

odległość skrzydła okiennego od podłogi

odległość odpływu kanalizacyjnego od podłogi

odległość wnęki okiennej/spodu parapetu od podłogi

odległość odpływu kanalizacyjnego od ściany

grubość i szerokość wnęki okiennej

odległość przyłączy siłowych/gazowych od podłogi

wysokość i szerokość grzejnika

odległość przyłączy siłowych/gazowych od ściany

głębokość grzejnika (z dystansem od ściany)

wysokość ściany kolankowej (przy skosie)

odległość spodu grzejnika od podłogi

szerokość suﬁtu (przy skosie) lub kąt nachylenia dachu

średnica otworu wentylacyjnego

IMIĘ I NAZWISKO ..............................................................................
TELEFON

..............................................................................................

E-MAIL ....................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Usługi Projektowania Mera sp. z o.o.

Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za w/w wymiary pomieszczenia i plan rozmieszczenia mediów.

Oświadczam, że odebrałem/-am poglądowy rzut pomieszczenia oraz wizualizację 3D.

WYBIERZ PRODUKTY
DO TWOJEJ ŁAZIENKI MARZEŃ
LISTA WYBRANYCH PRODUKTÓW
W ramach Usługi Projektowania wykonujemy wizualizację wnętrza wraz z użyciem towarów
dostępnych w ofercie Galerii Wnętrz Mera na podstawie dostarczonych wymiarów
pomieszczenia oraz sugestii Klienta.

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI

SYMBOL SKU / NAZWA PRODUKTU

zestaw podtynkowy
WC kompakt
bidet
wanna
kabina prysznicowa
brodzik / odpływ liniowy
umywalka
bateria bidetowa
bateria wannowa
bateria umywalkowa
bateria natryskowa
płytki podłogowe
płytki ścienne
meble łazienkowe
grzejnik

akcesoria

Pełna oferta produktowa Galerii Wnętrz Mera wraz z symbolami jest dostępna na naszej
stronie internetowej
www.mera.eu

