
Jak vyplnit správně poptávkový formulář

Pokud víte, jaké svítidlo a jak výkonné chcete, je vyplnění formuláře snadné. Stačí postupovat podle návodných poznámek u 
formuláře. Zde je jen rozpracováváme trochu podrobněji. 

a) V části osobní údaje pečlivě vyplňte své jméno, adresu a kontakt na svou osobu. Pokud nakupujete na firmu, uveďte její 
název, IČO, DIČ a údaj, zda je či není plátcem DPH. Pokud se místo doručení liší od fakturační adresy, vyplňte i doručovací 
adresu. Vše zkontrolujte.

b) V první kolonce Objednávky se vám automaticky zobrazí název zvoleného svítidla (podle typu závěsu), tj. např. medůza 
či mlýnská lampa.

c) Ve druhé kolonce uveďte požadovaný tvar svítidla a počet závěsů (žárovek) v jednom svítidle (např. středový typ s 1 
žárovkou je CENTRAL 1, řadový typ se 3 žárovkami a společnou dřevěnou rosettou je BLOCK 3, svítidlo s 5 rameny v podo-
bě pavouka je SPIDER 5).  
Základní tvary svítidla jsou uvedeny ve vzorníku VARIANTY, a to dle typu s 1 až 5 závěsy (žárovkami). Jiný tvar i počet žáro-
vek je možný po individuální dohodě.

d) Ve třetí kolonce si vybíráte barvu svítidla podle vzorníku GLAZURY. Základní sada glazur je v ceně, glazury řady ATYP za 
příplatek. Pokud jsou všechny keramické díly stejně barevné, uveďte jen název vybrané glazury (např. láva). Pokud se bar-
vy jednotlivý závěsů liší, popište jednotlivé závěsy např. takto:  
- pro typ Roseta-2: závěs a = červená, závěs b = žlutá (širm i roseta závěsu jsou stejné) 
    a = červená/žlutá, b = žlutá/červená (širm/roseta závěsu jsou různé) 
- pro typ BLOCK-3: závěs a = červená, závěs b = žlutá, závěs c = červená,  
    roseta = dřevo dub přírodní

e) Ve čtvrté kolonce napište požadovanou délku svítidla, tj. vzdálenost od stropu po nejspodnější část svítidla, tj. vč. žárov-
ky či skla. Pokud uvedete jen jedno číslo, budou všechny závěsy stejně dlouhé, pokud chcete různou délku závěsů, uveďte 
délku pro každá závěs zvlášť např. takto:  
- pro typ Roseta -2: závěs a = 60 cm, závěs b = 80 cm.  
- pro typ BLOCK-3: a = 45 cm, b = 60 cm, c = 45 cm,   
    roseta (x) = 80 cm, rozestupy závěsů a-b = 30 cm, b-c = 30 cm  
- pro typ Spider-4: závěsy a+c = 60 svisle / 40 cm vodorovně; b+d = 40 sv. / 60 cm vod.

f ) V páté kolonce napište vybranou barvu kabelu podle vzorníku KABELY. Za příplatek si lze případně domluvit i jinou barvu 
kabelu.   
Pokud uvedete jen jeden druh kabelu, budou všechny kabely stejné. Pokud chcete různé barvy kabelů, uveďte barvu pro 
každý závěs zvlášť např. takto:  
- pro typ BLOCK-3: závěs a = juta, b = indiánské léto, c = juta

g) V šesté kolonce napište, zda chcete mít na závěsu zkracovací clips. Jeho použití zlepší vzhled svítidla a zároveň Vám 
umožní měnit dle potřeby jeho délku o cca 15-20 cm. Typ clipsu (elipsa, kruh) a způsob jeho uchycení kabelu vyberte dle 
vzorníku KABELY. Pokud uvedete jen jeden druh, bude použit pro všechny závěsy stejný, pokud má být clips jen někde, 
uveďte konkrétně na kterém závěsu. - pro typ BLOCK-3: závěs a = ne, závěs b = kruh/spirála, závěs c = ne 

h) V sedmé kolonce si můžete vybrat barvu pohledových kovových součástek na svítidle. V nabídce jsou masivní mosazné 
součástky v původní barvě (uveďte mosaz) nebo stříbrně poniklované (uveďte nikl) .

i) V osmé kolonce si vybíráte žárovku podle vzorníku ŽÁROVKY. U každého svítidla jsou uvedeny žárovky, které ke svítidlu 
doporučujeme. Pokud kolonku nevyplníte, zašleme Vám svítidlo bez žárovky. Tu si můžete levněji koupit i sami, a to bud 
ve specializovaných obchodech se svítidly (ale třeba i v Bauhasu), nebo na e-shopu (např. na www.kupzarovky.cz, www.
luminex.cz či www.sterix.cz). 

j) V deváté kolonce napíšete kolik kusů svítidla, které jste specifikovali v kolonkách výše, objednáváte. Pokud napíšete např. 3, 
myslí se tím 3 kompletní svítidla (tedy ne 3 samotné závěsy), tedy třeba 3 ks Mlýnské lampy ve tvaru CENTRAL 1 (s 1 žárov-
kou) nebo 3 třížárovková svítidla typu Medúza tvaru BLOCK-3 s nestejnými závěsy tak, jak jste je popsali v objednávkovém 
formuláři:  
- závěsy a,c = červená glazura, 45 cm, kabel juta, žárovka E27/6W/mat,  
- b = žlutá glazura, 60 cm, kabel indiánské léto, clips kruh spirála, žárovka E27/6W/mat

k) Poslední kolonka Další informace a požadavky je určena pro podrobnější popis požadovaného výrobku (pokud máte 
individuální požadavky, chcete upřesnit či doplnit popisy v kolonkách, či pokud máte nějaký dotaz na výrobek).  
Sem je také vhodné napsat základní informaci o místnosti, kam je svítidlo určeno a k čemu má sloužit (např. světlo nad jí-
delní stůl, nebo osvětlení ložnice 3x4 m o výšce 2,8m). Z této vaší informace jsme schopni alespoň přibližně určit, zda Vámi 
požadované světlo je více či méně vhodné pro to, co od něj očekáváte. Podstatná je tato informace zejména tehdy, pokud 
lampu vybíráte jen vizuálně a nezjistili jste si sami (viz nápovědu „Jak správně vybrat svítidlo“), jaký typ světla a jak silné pro 
daný prostor a účel potřebujete.

http://www.kupzarovky.cz

