provedení KOMFORT

Obklady, dlažby a zařizovací předměty
ve vzorkovně v sídle společnosti CENTRAL GROUP
Vzorkovna v sídle společnosti CENTRAL GROUP, renovovaná podle nejmodernějších požadavků na materiály
a design, nyní nabízí zcela nové typy velmi kvalitních koupelen. Společnost poskytuje svým klientům
vysokou úroveň standardního, ale i příplatkového provedení podle jejich individuálních požadavků.

V

e vysokém standardu provedení je v nabídce 20 typů velmi kvalitních koupelen, které vycházejí z 6 standardních sérií a 8 druhů
dlažeb různých dekorů určených pro ostatní prostory. To vše bez
jakéhokoliv příplatku. Tento katalog představuje kromě 20 standardních
typů koupelen i 190 typů příplatkových (vycházejících z 6 standardních
a 6 příplatkových sérií). Příplatky jsou v katalogu uvedeny cenou za běžný
metr obvodu koupelny a obsahují zejména dekorační lišty nerezové, dekory, mozaiky, prořezávané obklady a veškeré vícepráce spojené s příplatkovým obkladovým panelem. Uvedené příplatky neobsahují DPH.

Vzorkovna v sídle společnosti CENTRAL GROUP

Standardní série jsou vhodně doplněny o dekorační lišty, mozaiky, listela.
Všechny obkladové panely uvedené v katalogu jsou pro snadnou orientaci označeny písmeny reprezentujícími obkladovou sérii viz. tabulka. Číselné označení obkladového panelu pak upřesňuje jejich barevnou kombinaci a výšku.
Vysoký standard provedení se nevztahuje pouze na obklady a dlažby. Proto se do koupelen dodávají umyvadlové, vanové a sprchové baterie Grama New a zařizovací předměty – umyvadla a WC – série Lyra Plus. Zákazníci si ale mohou za příplatek objednat také baterie s odlišným designem
Logis, Focus E2 nebo Atlas. Příplatkové série zařizovacích předmětů zahrnují sérii Cubito (odlišný typ umyvadla včetně skříňky a zrcadla) a sérii
Laufen Pro A (odlišný typ závěsného WC a umyvadla, bidet).
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CENTRAL GROUP nabízí tři typy van: dvě obdélníkové a rohovou se
sedátkem. Jejich výběr určený společností v rámci dispozice koupelny je bez příplatku. Klienti velmi často požadují výměnu standardního sprchového koutu Elba za vysoce kvalitní prosklený sprchový kout
Hüppe Time. Záměny sérií zařizovacích předmětů a koupelnových baterií
jsou možné jen v rámci celé koupelny.
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Casebianche
Defile
Desert Stone
Kronos
Living
Nairobi
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Pure White
Quarry
Spin plus
Stone D
Timeless
Wood

JAK VE VZORKOVNĚ VYBÍRAT
• Provedení koupelen a dlažeb do určených místností si zákazníci mohou vy-

• Vzorkovna v sídle CENTRAL GROUP nabízí dostatečně širokou škálu velmi

bírat v konzultačním centru a vzorkovně v sídle společnosti na pražské Pankráci, a to v předem určených tzv. termínových sekcích. Tyto časové termíny
jsou uvedeny v Konkretizačním listu, který
dostává každý kupující, a liší se podle lokality,
kde si dotyčný nemovitost pořizuje. Před návštěvou vzorkovny je třeba se v konzultačním
centru telefonicky objednat.

kvalitních nejčastěji žádaných provedení. Pokud ale kupující požaduje jinou
změnu zařizovacích předmětů (rozmístění a počet), jiné příplatkové materiály nebo jinou barevnou kombinaci, než které
jsou uvedeny v tomto katalogu, konzultant jej
odkáže na spolupracujícího dodavatele ProCeram. K jeho návštěvě je také třeba se telefonicky objednat. Následně se podle zpracované
specifikace a kalkulace od společnosti ProCeram
uzavře mezi klientem a CENTRAL GROUP dodatek ke smlouvě. Dodávka a realizace provedení
koupelny, které si zákazník vybere ve vzorkovně
smluvního partnera, je ale logisticky i administrativně náročnější. Proto se
na tyto zvláštní požadavky vztahuje koordinační poplatek, jenž činí 5 % z celkové hodnoty výběru klienta, minimálně však 5.000 Kč.

• Konzultant provede klienta vzorkovnou a postupně mu vysvětlí možnosti výběru v rámci
standardního a příplatkového provedení.

• Když si zákazník vybere, konzultant připraví k podpisu dodatek ke smlouvě
s požadovanou variantou provedení. Případně stanoví kalkulaci za příplatkový výběr, který se v dodatku zohlední.
CENTRAL GROUP a.s.  Budova EMPIRIA (Motokov – přímo u stanice metra C Pankrác)
Na Strži 65, 140 00 Praha 4  Infolinky: 226 222 222, 226 221 111
E-mail: info@central-group.cz  www.central-group.cz

ProCeram, a.s.  Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5  Telefon: 734 570 374

Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.
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Quarry
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Elegantní sérii Quarry tvoří provedení lesklého obkladu a dlažby
imitující leštěný mramor. Tato série působí velmi luxusně.

Dekorační lišta nerez
rozměr: 15 mm

Panely obsahují: Obklad, dekorační lišta nerez.
Série QUARRY panel NH01

Série QUARRY panel NH02

Výška obkladového panelu do sádrokartonového podhledu (cca 2 400 mm)

Výška obkladového panelu do sádrokartonového podhledu (cca 2 400 mm)

barva dlažba Quarry

Uvedené kóty jsou orientační.

Série QUARRY panel NH03

Série QUARRY panel NH04

barva dlažba Quarry

barva dlažba Timeless Bardiglio Gray lev.

Výška obkladového panelu do stropu (cca 2 650 mm)

Výška obkladového panelu do stropu (cca 2 650 mm)

barva dlažba Timeless Bardiglio Gray lev.

Uvedené kóty jsou orientační.

Uvedené kóty jsou orientační.

Uvedené kóty jsou orientační.

Quarry lesk / 2× dekorační lišta

Quarry lesk / 2× dekorační lišta

Quarry lesk / 2× dekorační lišta

Quarry lesk / 2× dekorační lišta

Panel č.:
NH01
Výška:
2 400 mm
Dlažba:
Quarry
Příplatek: 2 800 Kč
za metr obvodu koupelny

Panel č.:
NH02
Výška:
2 400 mm
Dlažba:
Timeless Bardiglio Gray lesk
Příplatek: 2 800 Kč
za metr obvodu koupelny

Panel č.:
NH03
Výška:
2 650 mm
Dlažba:
Quarry
Příplatek: 3 400 Kč
za metr obvodu koupelny

Panel č.:
NH04
Výška:
2 650 mm
Dlažba:
Timeless Bardiglio Gray lesk
Příplatek: 3 400 Kč
za metr obvodu koupelny

Uvedené částky jsou bez DPH. |

Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a CENTRAL GROUP si vyhrazuje právo na změny.

