
Világítástervezés megrendelőlap  

A világítástervezés szolgáltatásunk épületek, helyiségek világításának megtervezését, 
lámpatípusok és fényforrások ajánlását valamint a fényerő ellenőrzését szolgálja.  
A terveket a hatályban lévő, tervezésre vonatkozó előírások és szabványok alapján készítjük. A 
tervdokumentáció helységek szerint tartalmazza a lámpa listát (típus és darabszám), a lámpa-
testek helyszínrajzát (elhelyezés pontos méreteivel) és a monokróm látványterveket 
elektronikus formában.  
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a tervezést csak a tervezési díj és az alaprajz beérkezése 
után tudjuk elkezdeni illetve, hogy a lámpalistában és terveken csak az általunk 
forgalmazott termékeket tudjuk feltüntetni!  

A világítástervezés folyamata  

 
A világítástervezés díja 

75 nm-ig a világítástervezési csomag ára bruttó 50.000 Ft, ezen felül négyzetméterenként bruttó 1000 Ft. 

Számlázáshoz szükséges adatok 

 

Rendelkezel méretpontos, digitális alaprajzzal (szintenként)?*         Igen                   Nem 

* Ha nem rendelkezel vagy nem megfelelő minőségű az alaprajz (fotózott, vagy kis felbontásban scannelt), akkor 
világítástervezési szolgáltatásunk feláras lehet. Belmagasságok és magassági kóták feltüntetése segítség! 

Melyik helységekre kéred a tervezést (az alaprajzon jelöld be ezeket a helyiségeket)? …………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vevő neve (számlázási név): ……………………………………………………….…………………………………

Cég esetén adószáma: ……………………………………………………….…………………………………

Címe: ……………………………………………………….…………………………………

Kapcsolattartó neve: ……………………………………………………….…………………………………

Telefonszáma: ……………………………………………………….…………………………………

E-mail címe: ……………………………………………………….…………………………………

Fizetés módja:       előre utalás (díjbekérő alapján)         online bankkártya (SimplePay)

Megrendelő aláírása: ……………………………….
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Et auditat iosandus, as ese custiae nos asitate mporrum iunt quo debis ma voluptatur mo-
dit, eum dolo molorecus experum restias qui dis eosam in consequos corestium asped mi, 
conseris acepudi taerit am quatque conecto tores as vel et ressectus rende moloris sunt que 
velende llaborat.

Eque voluptat. Xerum ilitatqui nimporio doluptatum comniae pudissit, optae nonsequi conse 
niendam id maximus aut qui omniet ipsum quiam atur ati sinimin ulparchilla nim dolore pra-
tur, eatio endae expliassint.

Con expercil il iur milluptatur autaquossi dis consequis quidus ex et, quam illuptaerum quati-
usda di doluptates aut ut rest et, sandi que aut resed quunt ipsam, nobis modis aut lab ipsum 
soloriore veles inciis ipita seque qui aspit et aut eum volupta tenimus rempe nossequame 
voloreium, que exerrum nulparum es ducia dolupta ea consere ptatibus autat alitam dipicte 
mperciande eversperorem hitaspicius et eosae plitaqu issitin nis as eos et, in cor sa sanis 
eum quo eveni sequae di dolutaectur, in culliquam essendi ssitem venia dignatus assectem 
re con con consernat laborep repero comnis mos dellectiist, que la dolupta tempore pudandi 
onecaeribus doluptaere enihictat hil et hicipistrum am rersped qui odit invento molles eos 
endent.

Ovit rem quid quatin nimolesti veliquiam quae aspeligni od maximag nienderferum faccae 
eum fugiae sit omnihilis doles si re nihit libus, sum landicim idignatem quam id unt, cones-
cienis esci beat min necate pa porepta tiatur rest, con nes dollorr ovitas intenis asimi, idus.

Arum que qui dolut minum sumque prescia il in coratec eperum accat que nullabo repudit 
officipsae accum volupta tendenis et viti optaquis quam dolorionsed eum res demodist volo 
to bearum quiatque nihil es pa doluptas suntectate aut volupti aspero con corestist verspe-
ro te pore, nis est ute sum ni dignis volenia dempora corum debitibusam qui cuptatur, id 
molorum expliqui oditatiae omnis et, ium fugit este nectotati totat faccabo ribusciis provitis 
delecus cietur minvernatem con plabo. Et rem erumquid es aspe restem. Nam, ideliquis res-
temodis molorest aliaectem essi cus anime maximus sitam nonecte moluptas id que vene 
rest, to maxim consed et faceatur si conse nobit hit, isciissit volorib usantem repedi nem 
eturectatiis sa sit hil molore et aciunt aut re digeniae aut volecatur?

Con expercil il iur milluptatur autaquossi dis consequis quidus ex et, quam illuptaerum quati-
usda di doluptates aut ut rest et, sandi que aut resed quunt ipsam, nobis modis aut lab ipsum 
soloriore veles inciis ipita seque qui aspit et aut eum volupta tenimus rempe nossequame 
voloreium, que exerrum nulparum es ducia dolupta ea consere ptatibus autat alitam dipicte 
mperciande eversperorem hitaspicius et eosae plitaqu issitin nis as eos.

Budapest, 2020. február 13.

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

Boltvezető

Tisztelt Asszonyom!



Lámpalista elkészítéséhez szükséges adatok 

Rendelkezel kész lámpa listával?            Igen                   Nem 

Hol szeretnéd egyeztetni igényeid? 

Budapesti üzletünkben (IX Bp, Lechner Ödön fasor 2.)              online (Zoom, Skype) 

Szekszárdi üzletünkben (Szd., Sport u. 2.) 

Világítástervezés megkezdéséhez szükséges adatok 
 
Rendelkezel alaprajzzal, mely méretezve ábrázolja a bútorozást,  
beépített bútorokat és berendezéseket (szintenként)?                                                            Igen               Nem 
 

Az alaprajzon jelölt bútorzat, elrendezés megegyezik  
a megvalósultakkal?            Igen               Nem 

 

Készült belsőépítészeti látványterv?                         Igen                   Nem 
 

Milyen típusú a mennyezet?   Beton Gipszkarton Egyéb: ……………………… 

 

Rendelkezel mennyezetfűtéssel, egyéb szerelvényekkel?               Igen                   Nem 

Rendelkezel már meglévő lámpa kiállásokkal?            Igen               Nem 

 

A kiállások módosítására van lehetőség?            Igen               Nem 

Mekkora a belmagasság a helységekben? …………………………………………………………………………. 

Beépítésre került okos otthon rendszer?            Igen               Nem 

Milyen stílusú az otthonod, milyen stílusú lámpákat szeretnél? ………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mikorra van szükséged a világítási tervekre? (pl.: július vége) …………………………………………………….. 

Az elkészült terveket felhasználhatjuk referenciaként?                                              Igen                   Nem 

Kérjük, a meglévő terveket (alaprajz, bútor, villamos és mennyezetfűtés tervek, lakberendezési 
tervek, dwg file) küldd el a megrendelőlappal együtt! 

Segíti a tervezést, a lámpaajánlást, ha elküldöd meglévő ötleteidet, képeket, amiket már gyűjtöttél 
közösségi média oldalakról! 

Megrendelő aláírása: ……………………………….
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