Konfigurator Drzwi VOX – instrukcja.

W katalogu Drzwi VOX nie znajdziesz cen produktów. Ceny drzwi określa konfigurator, który w prosty
sposób dostosuje je do Twoich potrzeb i oczekiwań. Zaprojektowane w konfiguratorze drzwi możesz
wydrukować (na drukarce a wkrótce do dokumentu PDF), wysłać na dowolny adres mailowy lub po
prostu zapisać swój projekt w pliku i wrócić do niego w dowolnym momencie.
Krok 1
Wybierz drzwi z zestawu propozycji. Każdy model to inny wygląd i funkcje. Na początku kliknij na model
a później na ikonę z drzwiami, która się pojawi.
Zwracamy uwagę na dwie rzeczy:
1) Wybierając drzwi z lustrem szukaj modelu z lustrem w nazwie: 1.1 Lustro lub 2.5 Lustro.
2) Wybierając drzwi z nadrukiem szukaj modelu z nadrukiem w nazwie: 1.2 Nadruk, 2.6 Nadruk,
3.11 Nadruk, 5.4 Nadruk.
Krok 2
Określ kolor drzwi oraz dobierz - jeśli model ma taką możliwość - opcjonalne wypełnienia zamiast
szyby. Na tym etapie wybierasz także nadruk oraz stronę drzwi, na której wykonamy nadruk. Jeżeli
wybrałeś drzwi z lustrem, również określ stronę drzwi, na której zostaną zamocowane. Zmiany stron
dokonujemy zielonymi strzałkami umieszczonymi pomiędzy drzwiami po lewej stronie.
Zwracamy uwagę na czerwone ikony „i”. Zawierają one wyjaśnienia wszystkich kwestii, które są
niejasne.
Krok 3
Wybierz klamkę z proponowanego przez nas zestawu idealnie dobranych klamek. Oczywiście możesz
wybrać drzwi bez klamki i dobrać ten element dopiero w salonie Drzwi i podłogi VOX, korzystając z
pełnej oferty.
Na tym etapie powinieneś określić także typ zamka jaki ma być użyty w skrzydle. Jeśli wybierzesz drzwi
bez zamka, przygotujemy skrzydło bez nawierconego otworu na dolny szyld, a w skrzydle zamocujesz
wyłącznie klamkę.
Krok 4
Ten etap wygląda na najbardziej skomplikowany. Wymaga określenia parametrów technicznych
projektowanych drzwi. Z informacji koniecznych do złożenia prawidłowego zamówienia powinien zostać
określony:
a) kierunek skrzydła drzwiowego
b) szerokość skrzydła drzwiowego
c) zakres ościeżnicy, jeżeli chcesz kupić ościeżnicę regulowaną.

Aby określić bezbłędnie powyższe parametry polecamy skorzystanie z pomocy Certyfikowanych
Montażystów współpracujących z siecią Drzwi i podłogi VOX lub z partnerami sieci Drzwi i podłogi VOX,
którzy dokonają bezpłatnego pomiaru w mieszkaniu klienta, w przypadku finalizacji zamówienia.
Konfigurator będzie przypominał o konieczności wypełnienia wszystkich danych i uniemożliwi wysłanie
zamówienia do realizacji bez kompletnych danych. Na tym etapie możesz skorzystać z opcji menu
bocznego takich jak „zapisz” oraz „wczytaj”, aby po dokonanym pomiarze uzupełnić brakujące dane.
Ostatnie trzy elementy do konfiguracji w tym kroku to dodatkowy zawias, podcięcie wentylacyjne do
drzwi łazienkowych oraz kolor zawiasów. Niektóre modele drzwi w standardzie mają zaznaczony trzeci
zawias z uwagi na wagę skrzydła. W tych modelach nie ma możliwości zamówienia skrzydła
drzwiowego z dwoma zawiasami, z powodu ograniczeń technicznych.
Krok 5
Ostatni etap konfiguracji umożliwia dodanie do zaprojektowanych drzwi fantastycznych funkcjonalności
dostępnych wyłącznie w Drzwiach VOX takich jak szyna na akcesoria, tablica magnetyczna czy wejście
dla kota. Wszystko jest tak zaprojektowane, aby nie umieszczać powyższych rozwiązań w drzwiach
niemożliwych do zamówienia.
Opis wszystkich funkcji znajduje się na tym etapie konfiguratora, na głównej stronie konfiguratora
www.drzwi.vox.pl oraz w katalogu. Aby zastosować dane rozwiązanie w drzwiach, należy przeciągnąć
„ikonę” symbolizującą funkcję na podświetlone pole na drzwiach po lewej stronie ekranu. Nie ma
możliwości zastosowania rozwiązania w innych miejscach drzwi niż zostało to wskazane w
konfiguratorze.
MENU BOCZNE (umieszone po lewej stronie w środku ekranu):
Powiększenie – w każdym momencie możesz dokładniej obejrzeć zaprojektowane drzwi
Zapisz – w każdej możesz zapisać konfigurację. Aby zapisać konfigurację musisz utworzyć dowolną
nazwę oraz podać adres mailowy, na który ma ona zostać wysłana
Wczytaj – dzięki tej opcji możesz wczytać wcześniej przygotowaną konfigurację. Aby wczytać
wcześniej zapisaną konfigurację wpisz jej nazwę, która trafiła na podanego wcześniej maila np. Drzwi
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Drukuj – wydruk dokonanej konfiguracji
Zobacz w aranżacji – wybrane drzwi możesz zobaczyć w programie aranżacyjnym „Dobierz podłogi i
drzwi”. Dzięki tej opcji do zaprojektowanych drzwi dobierzesz podłogę oraz kolor ściany.
MENU DOLNE:
Pokaż szczegóły – dzięki tej opcji możesz zobaczyć szczegóły dokonanego wyboru.
Dodaj do koszyka – po zakończeniu konfiguracji drzwi dodajesz do koszyka zakupowego. Uwaga: do
koszyka można dodać tylko w pełni skonfigurowany produkt. Muzą być wybrane także parametry
techniczne.

Pokaż koszyk – pokazuje wybrane drzwi. W każdej chwili możesz zmodyfikować swój wybór
korzystając z przycisku „Edytuj”. Możesz zrezygnować z dokonanego wyboru używając przycisku
„Usuń”.
KUP – opcja dostępna tylko przy zakupie internetowym poprzez sklep www.drzwiipodlogi.vox.pl
CENA
Wszystkie ceny w konfiguratorze są cenami brutto.
W zależności od dokonywanych wyborów cena ulega zmianie.
Cena aktualizowana jest na bieżąco po każdym działaniu wpływającym na zmianę ceny
wybranego produktu.

