Nr zamówienia odbiorcy (wypełnia przyjmujący zamówienie)

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

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

Razem z zamówieniem nr (wypełnia zamawiający)

Nr bramy (wypełnia przyjmujący zamówienie)

Telefon (wypełnia zamawiający)

DRZWI STALOWE

Wymiary bramy na gotowo po zewnętrznej Okna

Ilość szyb

Szyba akrylowa podwójna

Szerokość bramy (mm)

wąskie (60 cm x 20 cm)

Wysokość bramy (mm)

szerokie (53 cm x 34 cm)

Furtka (patrząc od zewnątrz)

opcjonalne (61 cm x 15 cm)

po prawej (tylko tłoczenia pionowe wąskie)
po lewej (tylko tłoczenia pionowe wąskie)
Szer. tłoczenia

Tłoczenie

Automatyka
Marantec Kom. 2000 + o. aw.

pionowe

wąskie (10cm)

FAAC D600

nie ocieplane

poziome

szerokie (24cm)

FAAC D1000

panel PVC

Kolor

blacha

Kolor

Wymiary drzwi na gotowo po zewnętrznej Kolor

RAL (połysk)

Szerokość drzwi (mm)

RAL (połysk)

BTX (matowy)

Wysokość drzwi (mm)

BTX (matowy)

złoty dąb (okleina)
orzech (okleina)

Marantec Komfort 2000

ocieplane

Zabudowa ocieplenia

Dodatkowe doświetlenie garażu
(poliwęglan)

szer. dośw.
wys. dośw.

Dodatkowy pilot:

Wymiary drzwi na gotowo po zewnętrznej

Kolor

Szerokość bramy (mm)

RAL (połysk)

Wysokość bramy (mm)

BTX (matowy)

Otwieranie
pierwsze prawe skrzydło (patrząc od zewnątrz)
pierwsze lewe skrzydło (patrząc od zewnątrz)
dwie równe połowy

inny podział

Otwieranie (patrząc od zewnątrz)
lewe na zewnątrz

lewe do środka

prawe na zewnątrz

prawe do środka

Ocieplenie

1

Cena (netto) zam.

złoty dąb (okleina)
orzech (okleina)
Dodatkowe doświetlenie garażu
(poliwęglan)

szer. dośw.

Szer. tłoczenia

Tłoczenie

ocieplane

pionowe

wąskie (10cm)

nie ocieplane

poziome

szerokie (24cm)

Zabudowa ocieplenia

GENIUS G60

panel PVC

Kolor

blacha

złoty dąb (okleina)
orzech (okleina)
Dodatkowe doświetlenie drzwi
(poliwęglan)

szer. dośw.
wys. dośw.

Okna
Szyba akrylowa podwójna
wąskie (60 cm x 20 cm)
szerokie (53 cm x 34 cm)
opcjonalne (61 cm x 15 cm)

Ilość szyb
Wypełnienie
standardowe
panel bramowy
Cena (netto) zamówienia

dodatkowy zamek

UWAGI

BRAMY ROZWIERNE - DWUSKRZYDŁOWE

Podział skrzydeł

Nr zamówienia odbiorcy (wypełnia zamawiający)

Razem z zamówieniem nr (wypełnia przyjmujący zamówienie)

BRAMY UCHYLNE

Ocieplenie

DANE ODBIORCY

Okna
Szyba akrylowa podwójna
wąskie (60 cm x 20 cm)
szerokie (53 cm x 34 cm)
opcjonalne (61 cm x 15 cm)

Ilość szyb
Zabudowa ocieplenia
panel PVC
blacha

wys. dośw.

tłoczenie pionowe wąskie (10cm)

brama ocieplana

tłoczenie pionowe szerokie (24cm)

brama nie ocieplana

kolor
Cena (netto) zamówienia

DATA

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO

IMIĘ I NAZWISKO ZAMAWIAJĄCEGO

Wyczyść
Wydrukuj

