SPECYFIKACJA TECHNICZNA do umowy:
Zleceniodawca – Klient:

z dnia
Zleceniobiorca – Przedstawiciel Handlowy:

szerokość zewnętrzna ościeżnicy samych drzwi + poszerzenia [cm]: 98 – 108
wysokość zewnętrzna ościeżnicy samych drzwi + poszerzenia [cm]: 209
szerokość całkowita zabudowy z dostawkami i naświetlami [cm]:
wysokość całkowita zabudowy z dostawkami i naświetlami [cm]:
kierunek otwierania:
zwrot otwierania :
← lewe / prawe →
do wewnątrz / na zewnątrz
Specyfikacja obejmuje drewniane drzwi zewnętrzne
1-skrzydłowe / 2-skrzydłowe*
naświetle górne:
systemu AFB 72 / 82 / 102
prostokątne / łukowe *
materiał skrzydła: meranti / dąb+sosna
MODEL DRZWI:

Nr produkcyjny AFB:

zalecany wymiar otworu w ścianie:
szerokość:
wysokość:
widok drzwi od zewnątrz:

/ od gotowej podłogi /

WYCENA NETTO:

cena modelu
drzwi:
za dostawkę
otwieraną:

materiał ościeżnicy: meranti / dąb+sosna
dopłata za materiał:
za naświetle górne:
szkic modelu drzwi →
Uwagi do modelu drzwi:
1/2* dostawki stała pełne/pełnoszklone* od strony zamka/zawiasów* z …. szprosami
za próg specjalny:
za poszerzenia słupków ościeżnicy:
............ x ............
dopłata za niestandardowe wymiary drzwi
SZYBY SKRZYDŁA: - zewnętrzna: ●float (zwykła okienna) ●P1(bezpieczna) ●P4 (antywłamaniowa)
●mleczna P1 ●mleczna P4 ●float (zwykła okienna) ............ x ............
- wewnętrzna: ●brąz refleks ●brąz ●grafit refleks ●grafit ●bezbarwna
●lustro weneckie ●witraż ●z piaskowanym wzorem 2D / 3D ............ x ............
SZYBY NAŚWIETLI i DOSTAWEK: - zewnętrzna: ●float (zwykła) ●P1(bezpieczna) ●P4 (antywłamaniowa)
●mleczna P1 ●mleczna P4 ●float (okienna zwykła) ............ x ............
- wewnętrzna: ●brąz refleks ●brąz ●grafit refleks ●grafit ●bezbarwna
●lustro weneckie ●witraż ●z piaskowanym wzorem 2D / 3D ............ x ............
podstawowy skrzydła:
KOLORY DRZWI:
dopłata za dodat- strona
kowe kolory:
dodatkowy skrzydła:
zewnętrzna:
ościeżnicy:
podstawowy skrzydła:
dopłata za niestan- strona
dardowe kolory:
dodatkowy skrzydła:
wewnętrzna:
Uwagi do wymalowania:
ościeżnicy:
dopł. za zamek:
Typ zamka: ●Tytan (bez dopłat) ●Tytan ●Listwowy 2-hakowy ●Listwowy 4-hakowy ●Listwowy hako-bolcowy
●Listwowy automatic ●Listwowy automatic elektryczny ●Listwowy hako-bolcowy z serwonapędem (na 1 wkładkę)
■Ilośc wkładek w zamkach: [1] [2] ■elektrozaczep
Zasilacz do elektrozaczepu lub zamka elektrycznego: ●wbudowany w ościeżnicę ●do puszki średnicy 60 mm
Pochwyt: ●okrągły śr. 32 ●kwadrat 30x30 ●kwadrat 35x35 ●prostokąt 20x40 ●owalny 20x40 ▌długość….... cm
Sterowanie elektryczne: ●wyłącznik w antabie ●klawiatura ●czytnik linii papilarnych ▌wysokość ….... cm
Czujnik zaryglownia zamka (tylko do zamków listwowych): ●zamka górnego ●zamka dolnego
Kontrakton: ●standard ●anty-sabotaż (montowany w poprzeczce ościeżnicy nad zamkiem)
Wizjer: ●mosiężny ●chromowany ●elektroniczny DDS2 ▌wysokość osadzenia (standard 150 cm): ................ cm
Samozamykacz: Grom 200 ▌ramię: ●płaskie ●kątowe ▌kolor: ●srebrny ●brązowy
Kopacz: ●drewniany wys. 7 cm ●INOX wys …......... cm
Listwa podprogawa: ●PVC 50x50 mm ●PUR szer 58mm wysokości …...... cm
za klamkę:
Klamka: ●Royal ●Clasic-Odin ●Prestige ●Toronto (tylko F6-inox) ●Diana ●Mars ●GQ (tylko F6-inox, klasy A)
●pół -klamka: QG, Mars, Diana ●z obr. pokrętłem QG ▌z zabezpieczeniem wkładki ▌gałko-klamka stała
za rozetę:
Rozeta: ●Royal ●Clasic-Odin ●Prestige ●Toronto (tylko F6-inox) ●Diana ●Mars ●GQ (tylko F6-inox, klasy A)
▌z zabezpieczeniem wkładki ▌kolor: ●F1-srebrny ●F4-stare złoto ●F6- inox ●F9-tytan
Wkładki (2szt na wspólny klucz – 1 szt z gałką, klasy C): ●WILKA (5 kluczy) ●LOB (6 kluczy) nikiel/chrom
●1 szt ●2 szt
Wkładki tymczasowe (3 klucze w komplecie – bez atestu antywłamaniowego ):
Nakładki na zawiasy: KOLOR: ●F1-srebrny ●F2- nikiel satyna (do INOX i F9) ●F4-stare złoto
Elementy wykończeniowe ościeżnicy:
str zew: ●ćwierćwałki ●opaski płaskie szer:76 ....... mm ●opaski kątowe gł. …...... cm szer: 76 .......
str wew: ●ćwierćwałki ●opaski płaskie szer:76 ....... mm ●opaski kątowe gł. …...... cm szer: 76 .......

RAZEM (netto):

Uwagi / dopłaty inne:
koszt transport i montażu:
razem netto z transportem i montażem:

+

% podatku VAT = wartość wyceny brutto:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest załącznikiem do Umowy - Zamówienia drzwi zewnętrznych produkcji AFB i może być
rozpatrywana wyłącznie z nią jako jedna, integralna całość. Uwagi i życzenia nie zapisane w niniejszym dokumencie nie będą
uwzględnione w procesie produkcyjnym. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej i ich naniesienia na obu egzemplarzach
dokumentu.
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