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Poptávka halového vestavku
Formulář můžete vyplnit a odeslat e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem . Žlutá pole je možno vyplnit slovním údajem nebo číslem, modrá můžete jen zatrhnout ( např znakem „x“ ) Pro cenovou nabídku není nezbytně nutné
vyplnit všechna políčka – kromě kontaktních údajů.
Ideální je doplnit vyplněný formulář náčrtkem v jakémkoli běžném formátu. I jednoduchý výkres plánovaného
vestavku a snímek z prostoru montáže obsahuje množství důležitých informací.
Pokud je k dispozici projektová studie nebo vyšší stupeň projektové dokumentace , může sloužit jako zadání pro
cenovou nabídku. Důležitou informací v tomto případě je , zda je dovolena i jiná varianta technického řešení .
kontatní údaje : jméno a příjmení
firma
telefon
e-mail
místo montáže


využití vestavku: kancelář ( s využitím po celou dobu směny pracovníka )
mistrovna ( využití max 4 hod ze směny pracovníka )
zkušebna
dílna
šatna
jiné ( napište do poznámky )



předpokládaná obsazenost - počet osob



provedení : přízemní bez mezipatra
dvoupodlažní – místnost v patře, volné přízemí
místnost v přízemí, volné patro
místnost v obou patrech

počet schodišť



uspořádání vestavku: 4 stěny, samostatně stojící
3 stěny - přiléhá k jedné obvodové zdi
2 stěny – do rohu dvou obvodových zdí
1 stěna - pouze rozdělení prostoru



Celkové vnější rozměry vestavku v mm: délka x šířka x výška



Celkový počet místností ( ve všech podlažích)

 nová podlahová krytina v přízemí



celkový počet oken ( standard 900 x 1150 mm)
celkový počet dveří ( standard dřevěné 800/1970 mm )

 montáž osvětlení ( podhledová svítidla , 4x18W )





požadovaný celkový počet zásuvek
výměna vzduchu (standardně ventilátory ve stěně )
klimatizace
vodoinstalace, napojení na kanalizaci



jiné vybavení, zvláštní požadavky, poznámky

x
jiný typ než standard
jiný typ než standard
jiný typ než standard
nebo kompletní vzduchotechnika

