PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

ul. Legionów Piłsudskiego 15
32-800 Brzesko
tel./fax 14 685 33 31
NIP: 8691673762
www.omnicorp.pl

Nr zamówienia odbiorcy (wypełnia przyjmujący zamówienie)

DANE ODBIORCY

Nr zamówienia odbiorcy (wypełnia zamawiający)

Razem z zamówieniem nr (wypełnia przyjmujący zamówienie)

Razem z zamówieniem nr (wypełnia zamawiający)

Nr bramy (wypełnia przyjmujący zamówienie)

Telefon (wypełnia zamawiający)

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE
Prowadzenie

Wymiary otworu (mm)
Szerokość otworu
Wysokość otworu

Panel
Biały (9010 lub 9016)

niskie - wał z tyłu

Brąz (8014)

Nie wszystkie kolory dostępne są w
poszczególnych przetłoczeniach oraz
strukturach (tabela w cenniku).

Przestrzeń boczna W1
Przestrzeń boczna W2

Przy bramach o wym. nietypowych
zamek jest w wyp. standardowym.
Do bram o wymiarach typowych
opcją bez dopłaty jest rygiel
natomiast zamek jest opcją za dopłatą
(zobacz opcje dodatkowe w cenniku).

Nadproże

nazwa wyposażenia dodatkowego dla bramy

ilość

j.m.

Przetłoczenia

Złoty Dąb

pojedyncze szerokie

Dąb Rustykalny

bez przetłoczeń

Dąb Naturalny

kaseton do 2800 mm

Orzech

Struktura

Mahoń

woodgrain

Antracyt

smooth

Montaż w segm.
liczone od dołu

Rodzaj okienka
owalne
prostokątne

ręczny

zamek

automatyczny

luzem

Uchwyt

cena det. (netto)

AUTOMATYKA
GENIUS

FAAC

zestaw

zestaw

przedłużka

suma po rabacie (netto)
cena det. (netto)

środek

jednostronny

prawy

dwustronny

lewy

prawy

rygiel

lewy

luzem
prawy

PODSUMOWANIE
Cena detaliczna
pojedynczej bramy (netto)

Ilość bram (szt.)

RABAT %

Łączna cena bram
po rabacie (netto)

lewy

3000 mm

j.m.

w segmencie po (szt.)

Sposób otwierania Rodzaj zamka

RAL

szyna

ilość

łączna liczba (szt.)

poziome

ZODIAK 60

nazwa wyposażenia dodatkowego dla automatyki

NIETYPOWE

Okienka

standardowe

Prowadzenie standardowe stosuje się
przy wys. nadproża powyżej 200 mm
natomiast prow. niskie przy nadprożu
70mm do 200mm.

Głębokość garażu

TYPOWE

LIFTMASTER

zestaw

D600

D600

D700HS

D700HS

D1000
szyna

D1000
szyna

3000 mm

3000 mm

3600 mm

3600 mm

PILOTY

w zestawie

RODZAJ SZYNY

łańcuch
FOTOKOMÓRKI

+ dodatkowe

OTWIERANIE AWARYJNE

zewnętrzny mech. odblokowujący

cena (netto)

do bram z zamkiem

przewodowe

mechanizm z kluczykiem

bezprzewodowe

zestaw zasilania awaryjnego

ilość
rabat %

CENA AUTOMATYKI PO RABACIE (NETTO)

UWAGI

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO

DATA

Wyczyść

IMIĘ I NAZWISKO ZAMAWIAJĄCEGO

suma po rabacie (netto)

Wydrukuj

