Formularz wewn
Zamawiający

.........................................................

Zamówienie nr ........................
Adres:........................................................................................................................................
Nr REGON...................................................................... NIP ..............................................
Telefon:...........................................................................................................
Ilość drzwi: ...............................
1

Nazwa modelu / numer katalogowy

2

Strona:

3

Sposób otwierania

4

WYMIARY Po zewn stronie ościeżnicy

5

Furtyna regulowana

6

Materiał (sosna / dąb)
Kolor na sośnie
Mahoń
Brąz
Ciemny brąz
Brąz kryjący
Teak
Biały

Prawe / Lewe
Na zewnątrz/ do wewnątrz

Grubość muru

Kolor na dębie
Naturalny dąb
Maron
Machagonii-Rot
Havana
Rustical
Siena
Złoty Dąb
PCV
Tabak
Venge
Inny

7

Inny:

8

Szklenie
Wyposażenie dodatkowe:
Zamek na klucz
Osłonki na zawaisy
Zamek pod wkłądkę
Klamka (nazwa modelu)
Zamek oszczędnościowy
Listwa maskująca prosta na 1 str
Listwa maskująca frezowana na 1 str
Cwierćwałek (grubość)
Ramki w drzwiach (proste/ frezowane)* dotyczy wybranych modeli

9

Dodatkowe uslalenia
10
W przypadku drzwi w nietypowych wymiarach mniejszych niż 1024 x 2105mm wymagane jest podpisanie
specjalnego oświadczenia – Formularz drzwi w nietypowych wymiarach.
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W przypadku jednorodzinnych domów mieszkalnych, których pow. użytkowa przekracza 300 m2, lub mieszkań o
pow. użytkowej 150 m2 Zamawiający zobowiązany jest złożyć złożyć poniższe oświadczenie.

.................................................
Zlecający usługę budowlaną

Oświadczenie

Ja niżej podpisany (a) .............................................., zamieszkały(a) ........................................................
zlecający wykonanie: ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
oświadczam, że zgodnie z posiadaną dokumentacją budowlaną, obiekt budowlany (lokal mieszkalny
budynek mieszkalny jednorodzinny) tj.: ................................................................................................
adres lokalizacji

posiada powierzchnię użytkową: ............... m2 , której pomiarów dokonano w sposób zgodny z przepisami
rozporządzania, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy – prawo budowlane.
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* niepotrzebne skreślić.
Lokal mieszklany (mieszkanie) – 150 m2,
Budynek mieszklanym jednorodzinny (dom) – 300 m2.
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................
Data zlecenia..............................

................................................

P ..............................................

.....................

x 2105mm wymagane jest podpisanie
rach.
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użytkowa przekracza 300 m2, lub mieszkań o
żyć poniższe oświadczenie.

.........................dn. ....................

kały(a) ........................................................

...................................................................

................................................................

ą, obiekt budowlany (lokal mieszkalny

..................................................................

ów dokonano w sposób zgodny z przepisami

– prawo budowlane.

.................................................
Podpis zlecającego usługę budowlaną
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Strona 6

