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ZAŁĄCZNIK NR.1 

PRZYKŁADOWE WYMIAROWANIE 

KONCEPCJI WIZUALNEJ 

Pomiary projektowe swojej inwestycji możesz wykonać sam.  

         To znacznie przyspieszy proces tworzenia projektu.

 
Powinieneś zmierzyć: 
· Długość każdej ze ścian budynku z zaznaczeniem wymiarów wnęk, wykuszy, schodów itp. 
· Odległość od narożników budynku do granic posesji 
· Garaż – wymiary budynku, odległość od budynku mieszkalnego i granic posesji, szerokość drzwi garażowych 
· Wymiary furtki i bramy, a także ich odległość od granic posesji (od narożnika działki) i budynku oraz grubość ogrodzenia 
· Jeśli nie ma ogrodzenia, to koniecznie podać planowane wymiary i odległości jak wyżej 
· Ewentualnie – jeśli występują - położenie takich elementów, jak wlewy szamb, studnie, drzewa, altany itp. (jeżeli mają znaczenie dla koncepcji wizualnej kostki brukowej) 

ETAP 2 

Potrzebne będą też: 
· Zdjęcia budynku – zrób zdjęcia stojąc centralnie na wprost każdej ze ścian oraz narożników 
· Zdjęcia newralgicznych punktów takich, jak schody, wnęki i wykusze 
· Zdjęcia naprzeciw furtki i bramy 
· Zdjęcia podjazdu, wjazdu do garaży, przejazdów 
· Zdjęcia drzew, szamb, altan, najlepiej wykonane z budynkiem w tle, w linii prostej (jeżeli mają znaczenie dla koncepcji wizualnej kostki brukowej) 

ETAP 3 

Dodatkowo prosimy o przesłanie skanu mapki geodezyjnej działki z wrysowanym budynkiem. 
Warto też dołączyć nawet prosty szkic aranżacji przestrzeni i opisać na czym Ci zależy. 
Chcemy wiedzieć, co Ci się podoba, czy wolisz linie proste czy łuki lub wzory, czy podobają Ci się płyty tarasowe czy małe kostki, jakie kolory preferujesz. 
Powinieneś zapoznać się z naszą ofertą w katalogu lub na stronie www.drogbruk.pl i napisać nam, co chciałbyś mieć na swojej działce. 

ETAP 4 

Całą powyższą dokumentację (szkic budynku, mapa sytuacyjna, zdjęcia inwestycji, sugestie i wskazówki) 

należy zeskanować i wysłać na adres mailowy: projekty@drogbruk.pl 
W treści maila muszą zostać zawarte dane kontaktowe (imię, nazwisko, miejscowość oraz nr. telefonu) 

ETAP 5 

Po otrzymaniu dokumentacji skontaktuje się z Państwem Projektant, który omówi wszystkie aspekty techniczne oraz brakujące elementy, zaproponuje produkty firmy 

DROGBRUK w odpowiedniej kolorystyce. Po ustaleniu wszystkich szczegółów Projektant przystąpi do realizacji zlecenia (nie dłużej niż 3 tygodnie). 
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