CITY STONE DESIGN – OD NÁPADU K REALIZÁCII
Stiahnite si našu aplikáciu a porovnajte si ktorýkoľvek plotový systém z našej ponuky s farbou vašej fasády, strechy
alebo okien.

PREČO SI STIAHNUŤ TÚTO APLIKÁCIU
Mobilná aplikácia spoločnosti Citystonedesign s.r.o. ponúka jedinečnú funkciu modelovania plotových systémov,
ktoré si môžete „postaviť“ a porovnať s vašim domom priamo na mieste.
Vďaka tomu získate oveľa lepšiu predstavu o tom, aký typ a farba plotového systému najviac sedí k vašej fasáde
a k ostatným prvkom vášho domu.
ČO APLIKÁCIA PONÚKA
Okrem modelovania plotového systému nájdete v aplikácii aj ponuku našich aktuálnych produktov, galériu
realizácií a prehľad odporúčaných pracovných postupov.
Vďaka funkcii GPS vám aplikácia umožní nájsť najbližšiu výstavnú plochu vo vašom okolí, alebo najbližšieho
predajcu, kde si môžete zakúpiť výrobok, ktorý vám najviac vyhovuje.
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KATALÓG PRODUKTOV
V katalógu produktov nájdete všetky naše aktuálne produkty. Všetky sú podľa účelu použitia rozdelené do
jednotlivých kategórií.
DLAŽBY ponúkajú široký sortiment prémiových dlažieb, ktoré sú vyrábané v hrúbkach od 4 do 8 cm,
v povrchových úpravách senso, antico a naturo.
PLATNE obsahujú ponuku veľkoformátových betónových platní vyrábaných v hrúbkach od 5 do 8cm, v povrchovej
úprave senso a naturo.
PLOTOVÉ SYSTÉMY okrem plotu Arcadia zahŕňajú všetky ploty, ktoré si môžete v našej aplikácii aj naprojektovať.
Pred ich samotným modelovaním si ich v tejto sekcii môžete prezrieť.
PRIEMYSELNÉ zahŕňajú všetky dlažby a doplnky, ktoré sa používajú na realizáciu väčších verejných objektov ako sú
chodníky, vysoko zaťažované plochy, parkoviská pred nákupnými centrami a podobne.
CREATIVE GARDEN ponúka široký sortiment záhradných doplnkov ako sú palisády, obrubníky, schodiskové bloky,
kvetináče alebo lavičky.
DOPLNKOVÝ SORTIMENT pozostáva najmä z výrobkov, ktoré slúžia na finálne ošetrenie položenej dlažby alebo
plotového systému, a prípravky na ošetrovanie.
Všetky produkty obsahujú voľbu „Mám záujem o produkt“. Po zvolení tejto možnosti vás aplikácia
prostredníctvom GPS signálu naviguje na najbližšiu predajňu vo vašom okolí.
NAJBLIŽŠÍ PREDAJCA
Táto funkcia umožňuje zobrazenie najbližšej predajne podľa vašej aktuálnej polohy prostredníctvom aktivovanej
funkcie GPS vo vašom zariadení.
NAJBLIŽŠÍ SHOWROOM
Táto funkcia umožňuje zobrazenie najbližšej výstavnej plochy podľa vašej aktuálnej polohy prostredníctvom
aktivovanej funkcie GPS vo vašom zariadení. Na všetkých výstavných plochách máte možnosť pozrieť si naživo
naše výrobky.
NÁVRH PLOTU
Najzaujímavejšia a hlavná časť aplikácie, kde si môžete vymodelovať svoj vlastný plot priamo pred vašim domom!
Po ťuknutí na Návrh plotu sa vám zobrazí možnosť Pokračovať. Po zvolení tejto možnosti sa zobrazí fotoaparát,
pomocou ktorého si odfotíte priečelie svojho domu. Fotografiu domu je vhodné vyhotoviť zo vzdialenosti približne
10 m. Po vytvorení fotografie vám aplikácia ponúkne možnosť vybrať si konkrétny typ plotu. Môžete si zvoliť
z plotových systémov Casser, Duvar antický, Duvar light a Metropol. Po zvolení konkrétneho typu plotu sa zobrazí
ponuka farebných odtieňov.
Zvoľte si jeden farebný odtieň a začnite modelovať svoj vlastný plot. Ak sa vám farebný odtieň nepozdáva,
pomocou funkcie „krok späť“ si vyberte iný odtieň a znovu môžete začať modelovať do tej istej fotografie.
V ponuke sú štyri typy plotových dielcov: múrik panel, múrik strieška, stĺpik panel a stĺpik strieška.
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Všetky prvky môžete kombinovať podľa vlastnej predstavy, ukladať na seba, alebo vedľa seba až pokiaľ
nevymodelujete svoj ideálny plot.
Ten si následne uložte do svojho zariadenia, alebo zdieľajte s priateľmi prostredníctvom sociálnych sietí. Vytvorte
si pre porovnanie viac návrhov z rôznych farieb a typov plotových systémov. Jeden z nich vám určite padne do
oka!
NÁVODY NA POUŽITIE
V tejto časti aplikácie nájdete všetky naše odporúčania a pracovné postupy týkajúce sa dlažieb a plotových
systémov. Návody si môžete otvoriť a prečítať priamo v aplikácii.
NOVÉ REALIZÁCIE
Pre viac inšpirácie si prezrite naše najlepšie realizácie.
Všetky produkty, ktoré sa zobrazujú v aplikácii, nájdete aj na našom oficiálnom webe www.citystonedesign.sk.
UKÁŽKA HOTOVÝCH NÁVRHOV:
1.PLOTOVÝ SYSTÉM METROPOL - GRANITO

2.PLOTOVÝ SYSTÉM CASSER - LATTE
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