ZÁKLADNÍ INFORMACE
K ZAMĚŘOVACÍMU PROTOKOLU
ZÁBRADLÍ

Číslo zakázky/nabídky :
Jméno zákazníka (firma):
Email/telefon:
Adresa dodání:

Místo montáže:

Patro/výtah:
PSČ:
Zaměřil (jméno, telefon):

Datum:

Podpis objednavatele:

Zaměřovací protokol
zábradlí
ZAMĚŘENÉ SCHODIŠTĚ JE:
interiérové

dřevěné

betonové obložené kamenem

exteriérové

kovové

betonové obložené dřevem

balustráda, terasa, balkón

(nutné upozornit na agresivní prostředí)

V JAKÉM STAVU JE ZAMĚŘOVANÉ SCHODIŠTĚ?
hotové

nehotové z důvodu:
(v tomto případě je třeba ukončit zaměření schodiště a pokračovat v hotovém stavu)

NÁKRES SCHODIŠTĚ:
CELKOVÁ DÉLKA:
zaměřte výšku a šířku každého schodu (nutné měřit po obou stranách!)
zaměřte šířku schodiště a balustrádu dle zásad zaměření!
nákres uveďte přímo na přílohu
KONTROLA MÍSTA PRO KOTVENÍ SLOUPKU:
boční kotvení – kolmost povrchu vůči podlaze
horní kotvení – vodorovnost povrchu v obou směrech
BYLA ZJIŠTĚNA NEROVNOST POVRCHU?
ano

ne

Doporučený postup k úpravě:

(POZOR! V případě bočního kotvení nesmí být povrch vyrovnán měkkým materiálem, jako např. polystyrenem)

DUTOST DLAŽBY (NUTNÁ KONTROLA V PŘÍPADĚ HORNÍHO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ!)
ano

ne

ROVINNOST SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE (NUTNÁ KONTROLA V PŘÍPADĚ BOČNÍHO KOTVENÍ ZÁBRADLÍ!)
rovina sedí

rovina nesedí

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY:
podlahové topení

rozvod elektrického vedení

nekvalitní kotevní podloží

anhydrit

rozvod plynu

další:

jiné rozvody (nutno vypsat!)

rozvod vody

PODMÍNKY PRO REALIZACI PRODUKTU:
běžné použití (rod. domek)

horní plocha schodiště > 12 m nad zemí

děti (škola, školka)

externí prostředí (terasa, zahrada)

veřejné prostory (úřady, obchod)
TYP PRODUKTU:
kulatý nerezový sloupek o průměru 42,4 mm
hranatý sloupek 40×40 mm

plochý sloupek podélný

DALŠÍ PARAMENTRY PRODUKTU:
Druh kotvení sloupku a design patky:
Horní kotvení:

malá patka

velká patka

Boční kotvení:

kulatá pata

kulatá pata malá

hranatá pata
Uložení madla:
v ose sloupku

mimo osu sloupku

Druh madla tvar:

kulaté

hranaté

Dřevo:

buk

jasan

javor

dub

odstín dřeva:

(dle vzorníku)

Nerez:
Samostatné madlo na zdi:
Typ výplně:
pruty horizontální

m
kulaté

hranaté

pruty vertikální

lanka

klip kulatý

klip hranatý

Sklo:
Držák skla:

sklo – spider
Typ skla:

čiré

Planibel

Satinato

ornamentní

Poznámka:
Datum vystavení:

Vystavil (obchodník):

SPOLU SE ZAMĚŘOVACÍM PROTOKOLEM JE NUTNÉ DODAT FOTOGRAFIE ZAMĚŘOVANÉHO PROSTORU.
Odsouhlaseno se zákazníkem, stvrzeno podpisem zákazníka:

PŘÍLOHA – NÁKRES, případná fotodokumentace

