
2 Ceník prodejce (CZ) 01-19 A

Zaměřovací list
pro garážová vrata

Ne pro prefabrikované garáže!

Jméno zákazníka: Tel.:

Ulice: Fax:

PSČ / Město: Mobil:

Stavební projekt E-mail:

Termín:
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Všechny míry uvádět, prosím v mm!
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A světlá šířka
B světlá výška od  OFF
C1 šířka dorazu vlevo

C2 šířka dorazu vpravo

D výška překladu

E1 vnitřní míra garáže  vpředu

E2 vnitřní míra garáže vzadu

F1 výška stropu od OFF vpředu
F2 výška stropu od OFF vzadu
G hloubka budovy

H hloubka ostění

RM1 světlá výška vlevo 

RM2 světlá výška vpravo
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Kontrolní seznam
k zaměřovacímu listu pro garážová vrata

Ne pro prefabrikované garáže!

Míry jsou: ❍ hotové rozměry ❍ rozměry stavebního otvoru (prosím zadat OFF a sílu omítky)

OFF:

Síla omítky:

Podhled: ❍ ANO ❍ NE

Druhý přístup k dispozici: ❍ ANO ❍ NE

Montáž/doraz: ❍ v otvoru ❍ za otvor

Provedení prahu: ❍ bez spodního dorazu ❍ se spodním dorazem

(pro Berry vrata)

Upevnění vrat na: ❍ Beton ❍ Zdivo ❍ ocelový profil ❍ dřevo

❍ Porenbeton ❍ …

Montážní míry: ❍ porovnáno se stavební objednací mírou ❍ podle schváleného stavebního výkresu

Provedení vrat: Typ vrat:

Motiv:

Povrch:

Barva:

Potřebné příslušenství :

Ostatní údaje:

Pohon: ❍ silou ovládané ❍ dovybavení pohonem ❍ ručně ovládané

Typ:

Ovládání / příslušenství:

Doplňující výkresy / poznámky:



Poznámky a nákresy
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