
                                    

 
                                 FORMULARZ USŁUGI PROJEKTOWANIA 
                                               Zapoznaj się z formularzem i uzupełnij go przed spotkaniem z projektantem 

 

   
                                     

                 
 

 

 

    Stwórz razem z nami swoją przestrzeń 

 

Skorzystaj z Usługi Pomiaru                  Wykonaj pomiar samodzielnie 

Pomiar samodzielny 

✓ Zobacz przykład na stronie 2 formularza. 
✓ Na stronie 3 formularza narysuj rzut pomieszczenia z góry, który będzie przedstawiał jego kształt. 
✓ Zaznacz na rysunku wszystkie stałe elementy takie jak wnęki, kominy, słupy. 
✓ Zmierz każdą ścianę - jej wysokość i długość (zmierz je przy podłodze i na wysokości ok. 150 cm od 

podłogi). 
✓ Wymierz wszystkie okna i drzwi – wysokość, szerokość i głębokość oraz odległości wnęk okiennych i 

drzwiowych do narożników ścian, podłogi i sufitu. Zaznacz kierunki ich otwierania. 
✓ Jeśli w pomieszczeniu są skosy – zmierz wysokość ścianki kolankowej i szerokość sufitu lub podaj kąt 

nachylenia dachu. 
✓ Sprawdź kąty narożników ścian – użyj do tego kątownika lub np. półki. 
✓ Na rysunku uwzględnij rozmieszczanie i wymiary przyłączy wodnych, gazowych, elektrycznych. Zmierz 

na jakiej są wysokości od podłogi oraz ile odstają od ścian. Zmierz ich odległość od narożników ścian. 
Uwzględnij grzejniki, otwory/kratki wentylacyjne, rury, gniazdka elektryczne i włączniki światła. 

✓ Zrób zdjęcia poglądowe pomieszczenia. 
 

 

Uzupełniony formularz dostarcz na spotkanie z projektantem, 
będzie niezbędny do stworzenia projektu oraz zamówienia. 

 

Poniżej znajdziesz wskazówki jak prawidłowo zwymiarować

pomieszczenie. Pomiar wykonaj bardzo dokładnie, po

przeprowadzeniu wszystkich prac wykończeniowych.

Wykonają go nasi eksperci.
Usługa ta jest  darmowa na terenie
Radomia i okolic do 10 kmdodatkowo płatna 200 zł.

Numer telefonu znajdziesz na stronie
www.desconcept.pl



                

         Przykład, jak wypełnić:      

 

                

 
                                  

 

   
                                     

 

 

 

*Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w okresie realizacji usługi oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
administratora danych w szczególności marketingu bezpośredniego jego produktów lub usług, w tym zakresie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Administratorem danych jest Racer sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 14, kontakt: des@raceronline.pl. Dane osobowe mogą być przekazywane 
podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane nie podlegają 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu 
do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie 
danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Więcej informacji znajduje się w Punkcie Informacyjnym sklepu oraz na stronie 
www.desconcept.pl w polityce prywatności.



               

           Miejsce na Twój rysunek:      

 

                

 
                                  

 

   
                                     

  

*Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w okresie realizacji usługi oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
administratora danych w szczególności marketingu bezpośredniego jego produktów lub usług, w tym zakresie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. Administratorem danych jest Racer sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Zbrowskiego 14, kontakt: des@raceronline.pl. Dane osobowe mogą 
być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane nie 
podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Więcej informacji znajduje się w Punkcie 
Informacyjnym sklepu oraz na stronie www.desconcept.pl w polityce prywatności. 




