
Tento formulář musí být vyplněn ve všech požadovaných bodech (*), potvrzený podpisem.
Formulář zahrnuje:  Cenovou nabídku  Objednávku

OBJEDNÁVKA
PRO SYNTESIS® BATTENTE

datum ______________________________ razítko a podpis    _____________________________________

2. Zadejte směr a stranu otvírání (*):

1. Zadejte typ a množství (*):

5. Vyberte typ kování/ zámku (*):

6. Vyberte typ kliky:

7.

3. Zadejte (*):

4. Uveďte světlost čistého průchodu (*):

od sebe levé

směr: od sebe - Es. spingere směr: k sobě - Es. tirare

od sebe pravé k sobě levé k sobě pravé

s vrchním  profilem

jen klika/klika se zámkem na klíč zámek na wc kličku

bez profilu

šířka L = _____________ mm 

Cassiopea

bez blokace s blokací

Cassiopea s klíčem

Pozn.: nelze použít pro dveře SILK
N.B.: l’accessorio chiudiporta non è disponibile per le porte SILK

Cassiopea s wc kličkou Push knoflík (jen k sobě, bez zámku a kličky)
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N°        

N°        N°        N°        

N°        N°        

Kit completo (Telaio + Porta
grezza con primer + Ferramenta)

dveře v základním nátěru 
Porta grezza con primer 
Senza ferramenta

dveře SILK
Porta SILK
(Compilare modulo specifico)

zárubeň 
Solo telaio in alluminio 
(Non compilare i punti 5 e 6)

Porta laccata
(Bianca RAL 9010)

Solo ferramenta
(No per porta SILK)
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komplet (rám + dveře v 
základním nátěru + KIT s panty)

jen skrytá, hliníková 

dveře lakované 
(bílá RAL 9010)

jen KIT s panty 

směr: k sobě
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směr: od sebe
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STROP
SOFFITTO FINITO SOFFITTO FINITO

STROP

ČISTÁ PODLAHA ČISTÁ PODLAHA
PAVIMENTO FINITOPAVIMENTO FINITO

preventivoFormulario di richiesta:

Indicare versione e quantità:

Spingere sinistra Spingere destra Tirare sinistra Tirare destra

Indicare il verso di apertura, ponendosi dal lato raso muro (*)

Indicare il verso di apertura, ponendosi dal lato raso muro (*)

Indicare le misure di luce di passaggio (*)

Serratura: indicare la predisposizione per (*)

Maniglie

Pokud objednáváte také příslušenství Samozavírač, specifikujte typ: 
Accessorio CHIUDIPORTA Chiudiporta senza blocco Chiudiporta con blocco

Cassiopea Cassiopea con foro chiave Cassiopea con nottolino Tiraporta (solo per tirare, senza chiave e nottolino)

(*) Povinná pole:
(*) Campi obbligatori

Data Timbro e firma

Solo maniglia o maniglia con foro chiave Maniglia con nottolino

Larghezza L = mm
výška H = _____________ mm 
Altezza H = mm

Con traverso

Es. Spingere

Es. Tirare

Senza traveso

ordine

Tento formulář musí být vyplněn ve všech požadovaných bodech (*) a potvrzen podpisem.
Formulář zahrnuje:  cenovou nabídku  objednávku

preventivoFormulario di richiesta: ordine

KIT (rozložené)
Sestavené 
pre-assembled

cylindrický zámek (FAB) 
YALE

novackovam
Obdélník

novackovam
Obdélník




