Data zgłoszenia ........................

Nr ewidencyjny .........................

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU OKNA BALKONOWEGO FGH-V P2 GALERIA
Nabywca

Sprzedający

imię i nazwisko ...........................................................................................................................
.

nazwa firm .............................................................................................................................

adres .....................................................................................................................................
.

imię i nazwisko ...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................
adres ..........................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................................

adres pod którym będzie zamontowane okno ...........................................................
.

............................................................................................................................................................................................................................................
.
tel./fax.........................................................................................................................................................
tel. kontaktowy..............................................................................................................................
.

78x255

rozmiar okna/okien FGH-V Galeria:

94x255

rozstaw pomiędzy krokwiami ..................................................................................................

kąt nachylenia dachu (35°-55°).........................................................................................................
.
wymiar krokwi (grubość/szerokość).......................................................................................
stopień zaawansowania budowy dachu:

wymiar łat (grubość/szerokość).......................................................................................

krokwie, łaty

zakres montażu:

folia

pojedyncze okno FGH-V Galeria

zespolenie poziome 2 okien Galeria FGH-V+FGH-V (B2/1)

rodzaj pokrycia dachowego:

dachówka

blachodachówka

gont

blacha płaska

inne ................................................................................................................................
.

folia

docieplenie

zespolenie poziome okna FGH-V Galeria + FDH-V Duet proSky (B2/1)

inne zespolenie FGH-V Galeria z oknem FAKRO....................................................................................

kołnierz z dociepleniem EHV-AT Thermo
akcesoria montażowe ................................................................................................................

akcesoria zewnętrzne/wewnętrzne...........................................................................................................

montaż przez serwis FAKRO*
* usługa płatna

pomoc montażowa jednego serwisanta**

** Usługa płatna 50%

szkolenie dla minimum trzech dekarzy***

*** koszty szkolenia/montażu ponosi serwis FAKRO

montaż przez firmę montażową****

**** dotyczy firm, które uczestniczyły w szkoleniu
i zostały rekomendowane przez FAKRO

orientacyjny termin montażu ........................................................................................
.
ostateczny termin montażu zostanie ustalony bezpośrednio z nabywcą przez wykonawcę usługi - serwis firmy FAKRO, firmę montażową

uwagi dodatkowe: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
informacje:
- okno FGH-V Galeria przeznaczone jest do montażu w dachach o konstrukcji bez ściany kolankowej. Zalecamy dostarczenie przekroju dachu i zdjęcia miejsca montażu okien
FGH-V Galeria w celu zweryfikowania możliwości montażu
- konieczne jest zaprojektowanie konstrukcji dachu o odpowiedniej wytrzymałości, która wymuszona jest wagą pojedynczego okna FGH-V Galeria bliską 100 kg oraz wykonanie
wymianu w przypadku gdy rozstaw krokwi jest inny niż zalecany przy montażu okna FGH-V Galeria
- kupujący winien jest zapewnić możliwość łatwego dostępu na poddasze oraz spełnić warunki gwarancji FAKRO
- w przypadku stwierdzenia przez serwis FAKRO braku możliwości montażu okna FGH-V Galeria z przyczyn niezależnych od FAKRO, a związanych z niespełnieniem warunków
konstrukcyjnych lub dostępowych nabywca ponosi koszt dojazdu serwisu
- cena montażu okna FGH-V Galeria nie obejmuje wykonania szpalet wewnętrznych oraz obróbki wykończenia pokrycia dachowego wokół okna FGH-V Galeria
- okno FGH-V Galeria przeznaczone jest do montażu w pomieszczeniach z prawidłowo działającą wentylacją
- pozostałe informacje znajdują się w gwarancji okna FGH-V Galeria

podpis nabywcy ......................................................................................................................................
podpis sprzedającego ..............................................................................................................
.
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Wytyczne dot. wysokości montażu okna FGH-V P2 Galeria w zależności od kąta nachylenia dachu.
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