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* V případě zájmu prohlédnout si vzorky nebo celé desky v Praze, lze navštívit náš showroom: 

Vinohradská 190, 130 00 Praha 3 nebo sklad deskovky. Návštěvy jsou možné každou středu od         

10 – 17 hod po domluvě na tel. čísle +420 775 72 72 14 

 

Standardní postup při objednání pracovní desky do kuchyně 

 1/ Zákazník zašle (nejlépe v časovém předstihu) výkres půdorysu kuchyňské linky s vyznačením 

jednotlivých spodních skříněk, společně se specifikací, pro urychlení celého procesu prosíme, abyste 

specifikovali následující: 

 Vybraný materiál (žula, mramor, umělý kámen = Silestone, Trafficstone, Technistone, 

keramika atp.), jeho tloušťku a opracování povrchu (leštěný, patinovaný či satén). 

 Výřezy v pracovní desce a obkladu (výřez a typ usazení dřezu a varné desky, otvory na 

baterie, ovládání drtiče, výpusti atp., dále odkapovou plochu, drážky, výřezy pro zásuvku 

v pracovní desce, nebo elektro v obkladu) 

 Další detaily (opracování přední hrany, rohů, zadní lišta nebo obklad zadní stěny atp.) 

Uvítáme, pokud ke zpracování informací sloužících ke zpracování cenové kalkulace využijete naší 

informační tabulky „Specifikace zakázky“ - ke stažení na homepage www.granitholec.cz v pravé liště 

dole.  

V případě zájmu nabízíme zákazníkovi konzultace přímo v naší kroměřížské firmě*. Zde také nabízíme 

možnost výběru materiálu - na skladě máme zhruba 80 druhů žulových materiálů z Evropy, Asie, 

Afriky a Ameriky nejrůznějších barevných odstínů a struktur a cca 50 materiálů umělých 

(Technistone, Silestone, Trafficstone).  

2/ Na základě zaslaných podkladů zpracujeme předběžnou cenovou kalkulaci, kterou zašleme 

zákazníkovi k odsouhlasení. Protože standardně nabízíme dodávku pracovní desky "na klíč", obsahuje 

cenová kalkulace i položky zaměření, montáž a doprava.  

3/ Zákazník ‐ souhlasí‐li s cenovou nabídkou (souhlas vyjádří zasláním objednávky na adresu 

info@granitholec.cz) ‐ uhradí na základě námi vystavené zálohové faktury zálohu ve výši 60‐70% ceny 

zakázky, (hotově nebo převodem).  

4/ Po ustavení spodní části kuchyňské linky provedeme u zákazníka přesné zaměření pracovní desky 

(vč. případného zhotovení šablon) vč. dalších prvků (obklady, soklík atp.). Nejpozději při tomto 

zaměření může ještě z jeho strany dojít ke změnám a upřesnění některých nejasností a detailů 

zakázky (i kalkulované ceny).  

5/ V době cca 2 - 3 týdnů po zaměření provádíme montáž pracovní desky. Po jejím ukončení zákazník 

uhradí převodem doplatek ceny zakázky prostřednictvím doplatkové faktury.  

Rekapitulace postupu: 

specifikace zakázky → cenová nabídka → objednávka → záloha → zaměření → 2 – 3 týdny výroba → 

montáž → doplatek 

http://www.granitholec.cz/

