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Vyzkoušejte, jak by mohla vypadat Vaše fasáda...

Fasádní studio
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maxit kreativ
Fasádní studio

Rozhodnout o vzhledu fasády Vašeho 
domu nemusí být vždy snadné. Pohled na 
hrubou stavbu a jeho okolí poskytuje pouze 
vzdálenou představu o vzhledu dokončeného 
domu.

Aby bylo rozhodování snadnější, nabízíme 
v rámci našeho servisu služby fasádního 
studia, které dokáže obrázky hrubé stavby 
domu změnit k nepoznání.

Stačí si pouze vybrat barvu fasády nebo si 
ji nechat naším fasádním studiem navrhnout. 
Jako výsledek obdržíte zásilku  
s výtiskem několika pohledů na dokončenou 
fasádu Vašeho domu spolu se vzorky vybra-
ných struktur omítek nanesených na HDF 
desce pro lepší představu o barvě  
a struktuře omítky.

Co k barevnému návrhu potřebujeme?

• Určitě se neobejdeme bez kvalitních 
obrázků Vašeho domu. Součástí vizuali-
zace jsou dva pohledy na dům, ideálně 
přes roh, tak budou zachyceny všechny 
4 stěny.

• Fotografie je potřeba zaslat ve vysokém 
rozlišení, bez snížené velikosti při posí-
lání e-mailem.

• Máte-li představu o barvě a struktuře 
omítky, napište nám ji do požadavku 
a my ji zapracujeme do vizualizace.

• Orientační náhled barev ze vzorníku  
maxit kreativ naleznete v jeho elektro-
nické verzi, která je ke stažení zde. 

• Chcete-li zapůjčit vzorník fyzicky, 
můžete si jej objednat v objednávko-
vém formuláři zde. Vzorník Vám bude 
doručen poštou (oproti vratné záloze) 
a poštou je možné jej také vrátit.

Co od našeho studia dostanete?

 9 Vytištěný grafický návrh dvou pohledů na 
Váš dům.

 9 Vzorky vybraných struktur omítek nane-
sených na HDF desce o rozměru 550 x 
300 mm.

Cena barevného návrhu fasády se řídí plat-
ným ceníkem Franken Maxit s.r.o. 

Informace k barevnému návrhu

Zde nám prosím vyplňte základní informace 
k vytvoření barevného návrhu.

Objednatel:

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Firma: 

IČO:

DIČ:

Doručovací adresa

Ulice a č.p.:

Město:

PSČ:

Skladba fasády

 Omítkový systém

 ETICS - zateplovací systém
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Sokl

 Sokl zapuštěný pod líc fasády

 Sokl lícovaný s fasádou

 Bez soklu, povrchová úprava až k terénu

Označení barvy soklu ze vzorníku maxit 
kreativ nebo maxit mosaik:

Vybraná barva fasády

Označení barvy fasády ze vzorníku maxit 
kreativ:

Doplňující informace:

Vyplněný formulář zašlete na e-mail naší 
designérky Laďky Smetanové, která se o Váš 
barevný návrh fasády postará.

E-mail: smetanova@maxit.cz

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Drucksachen/maxit_kreativ_A4.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_KN/maxit_objednavka_sluzeb.pdf
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