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Projektový list
Kontakt EJOT Datum

Zákazník (obchodník) Zákazník (zhotovitel)

jméno

společnost

ulice

PSČ / místo

e-mail

telefon

Fasádní obklad

hliníkové kompozitní desky plexisklo formát desek [mm]

HPL desky kámen hmotnost [kg/m2]

cementovláknité desky lamely tloušťka desek [mm]

Vinyl Siding kazety výrobce

keramika jiný (prosím uveďte):

Druh pokládky fasádního obkladu

naležato nastojato naležato přesazené nastojato přesazené nepravidelné

Upevnění fasádního obkladu

šroubů nýtů modulových lišt jiné (prosím uveďte)viditelné 

neviditelné lepení sponek spon, klipsů

Projektové podklady

výkresy detaily data v DWG

rozvržení fasádních desek

zahájení stavby nabídka požadovaná do*

Podklad pro kotvení

beton děrovaná tvárnice pórobeton

dřevo plná cihla ETICS

ocel (uveďte tloušťku) 

tloušťka oceli [mm]

Údaje o budově, stavební projekt

Druh novostavba sanace ulice

název projektu PSČ / místo

plocha fasády [m2] výška budovy [m] nadmořská výška [m]

Kompletně vyplněný projektový list a stávající projektové podklady 
pošlete prosím na: infoCZ@ejot.com

Kladečské schéma nosných profilů

jednovrstvé svislé jednovrstvé vodorovné

dvouvrstvé svislé/vodorovné dvouvrstvé vororovné / svislé

Izolace

jednovrstvá dvouvrstvá

tloušťka izolace [mm]

Hloubka systému

celková [mm]

Výtažná zkouška

výtažná síla [kN]

zdivo viditelné ano ne

*Čas na zpracování nabídky je cca 7 pracovních dnů.

Poznámky

jméno

společnost

ulice

PSČ / místo

e-mail

telefon

pomocí


	EJOT Kontakt 2: 
	Datum: 
	Name Verarbeiter: 
	Firma Verarbeiter: 
	Optionsfeld Bekleidung: Off
	Plattenformat: 
	Plattengewicht: 
	Plattendicke: 
	Plattenhersteller: 
	Bekleidung sonstiges: 
	Optionsfeld Verlegeart: Off
	Optionsfeld Befestigung sichtbar / nicht sichtbar: Off
	Optionsfeld Befestigung: Off
	Befestigung sonstiges: 
	Optionsfeld Unterlagen Pläne: Off
	Optionsfeld Unterlagen Details: Off
	Optionsfeld Unterlagen DWG: Off
	Optionsfeld Unterlagen Plattenaufteilung: Off
	Optionsfeld Unterlagen Sonstiges: Off
	Unterlagen sonstiges: 
	Baubeginn: 
	Angebot bis: 
	Optionsfeld Verankerungsgrund: Off
	Stahldicke: 
	Optionsfeld Art: Off
	Straße Bauvorhaben: 
	Projektbezeichnung 3: 
	PLZ / Ort Bauvorhaben: 
	Fassadenfläche: 
	Gebäudehöhe: 
	Höhe über NN: 
	Optionsfeld Verlegeschema: Off
	Optionsfeld Dämmung: Off
	Dämmstoffdicke 3: 
	Systemtiefe gesamt: 
	Auszugswerte: 
	Optionsfeld Mauerwerk sichtbar: Off
	Bemerkungen: 
	Firma Händler: 
	Name Händler: 
	Straße Händler: 
	PLZ / Ort Händler: 
	E-Mail Händler: 
	Telefon Händler: 
	Straße Verarbeiter: 
	PLZ / Ort Verarbeiter: 
	E-Mail Verarbeiter: 
	Telefon Verarbeiter: 


