
Zobacz przykład jak wykonać pomiar na stronie 2 formularza.

Na stronie 3 formularza narysuj rzut pomieszczenia z góry, który będzie przedstawiał jego kształt.

Zaznacz na rysunku wszystkie stałe elementy takie jak wnęki, kominy, słupy.

Zmierz każdą ścianę jej wysokość i długość (zmierz je przy podłodze i na wysokości ok. 150 cm od 
podłogi).

Wymierz wszystkie okna i drzwi – wysokość, szerokość i głębokość oraz odległości wnęk okiennych  
i drzwiowych do narożników ścian, podłogi i sufitu. Zaznacz kierunki ich otwierania.

Jeśli w pomieszczeniu są skosy – zmierz wysokość ścianki kolankowej i szerokość sufitu lub podaj kąt 
nachylenia dachu.

Sprawdź czy kąty narożników ścian mają kąt prosty – użyj do tego kątownika lub np. półki.

Na rysunku uwzględnij rozmieszczanie i wymiary przyłączy wodnych, gazowych, elektrycznych.

Zmierz na jakiej są wysokości od podłogi oraz ile odstają od ścian. Zmierz ich odległość od narożników 
ścian.

Uwzględnij grzejniki, otwory/kratki wentylacyjne, rury, gniazdka elektryczne i włączniki światła.

Zrób zdjęcia poglądowe pomieszczenia.

Usługa projektowania polega na wykonaniu rzutu podłogi i ścian wraz z wymiarami oraz wizualizacji (2-3 
ujęcia) wnętrza z użyciem towarów z oferty SUFIGS MRÓWKA wykonana zgodnie z Twoimi preferencjami 
oraz dostarczonymi wymiarami pomieszczenia.
Zasady jej świadczenia określa regulamin dostępny w sklepie MRÓWKA oraz na stronie www.sufigs.pl.

Pomiar samodzielny

Formularz usługi projektowania

Na poniższych rysunkach znajdziesz wskazówki dotyczące wymiarowania

Uzupełniony formularz dostarcz na spotkanie z projektantem,
będzie niezbędny do stworzenia projektu oraz zamówienia
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- zawory i odpływ wodny

- odpływ kanalizacyjny

- otwór wentylacyjny

- gniazdko siłowe lub
   przyłącze gazowe wewnętrzne

- przewód elektryczny

- gniazdka elektryczne

- wysokość gniazdka od podłogi

- wszystkie kąty w narożnikach
   mają kąt prosty
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wysokość pomieszczenia 260

wysokość i szerokość okien 140 x 140

głębokość wnęki okiennej 25

odległość skrzydła okiennego od podłogi 94

odległość wnęki okiennej/spodu parapetu od podłogi 89

grubość i szerokość parapetu 5 x 160

wysokość i szerokość grzejnika 45 x 70

głębokość grzejnika (z dystansem od ściany) 19,5

odległość spodu grzejnika od podłogi 14

średnica otworu wentylacyjnego 12

odległość otworu wentylacyjnego od podłogi 240

wysokość ściany kolankowej (przy skosie)

szerokość sufitu (przy skosie) lub kąt nachylenia 
dachu
odległość przyłączy/zaworów wodnych od podłogi 56

odległość przyłączy/zaworów wodnych od ściany 10

odległość odpływu kanalizacyjnego od podłogi 45

odległość odpływu kanalizacyjnego od ściany 8

odległość przyłączy siłowych/gazowych od podłogi 38

odległość przyłączy siłowych/gazowych od ściany 12
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Imię i nazwisko: Telefon: e-mail: 

Oświadczam, że zapoznałem/am się 
z Regulaminem 
Usługi Projektowania SUFIGS MRÓWKA

Data, podpis:

Oświadczam, że biorę odpowiedzialność 
za w/w wymiary pomieszczenia i plan 
rozmieszczenia mediów.

Data, podpis:

Oświadczam, że odebrałem/am poglądowy-
rzut pomieszczenia oraz wizualizację 3D

Data, podpis: 04.09.2020 Jan Kowalski

Przykład, jak wypełnić:
Uzupełnij i zaznacz na swoim rysunku

04.09.2020 Jan Kowalski

04.09.2020 Jan Kowalski

jankowalski@op.pl668 598 366Jan Kowalski



wysokość pomieszczenia

wysokość i szerokość okien

głębokość wnęki okiennej

odległość skrzydła okiennego od podłogi

odległość wnęki okiennej/spodu parapetu od podłogi

grubość i szerokość parapetu

wysokość i szerokość grzejnika

głębokość grzejnika (z dystansem od ściany) 

odległość spodu grzejnika od podłogi

średnica otworu wentylacyjnego

odległość otworu wentylacyjnego od podłogi

wysokość ściany kolankowej (przy skosie)

szerokość sufitu (przy skosie) lub kąt nachylenia 
dachu
odległość przyłączy/zaworów wodnych od podłogi

odległość przyłączy/zaworów wodnych od ściany

odległość odpływu kanalizacyjnego od podłogi

odległość odpływu kanalizacyjnego od ściany

odległość przyłączy siłowych/gazowych od podłogi

odległość przyłączy siłowych/gazowych od ściany

Imię i nazwisko: Telefon: e-mail: 

Oświadczam, że zapoznałem/am się 
z Regulaminem 
Usługi Projektowania SUFIGS MRÓWKA

Data, podpis:

Oświadczam, że biorę odpowiedzialność 
za w/w wymiary pomieszczenia i plan 
rozmieszczenia mediów.

Data, podpis:

Oświadczam, że odebrałem/am poglądowy-
rzut pomieszczenia oraz wizualizację 3D

Data, podpis:

Miejsce na Twój rysunek

jankowalski@op.pl


