
Valník s bočním shrnováním FIXO a pevnou střechou

mm
mm
mm

Délka plata =  
Šířka plata =  
Boční nakladací výška = 
Rozteč podelníků =  mm

Středový sloupek s top nástavci:

ks
ks

mm

Počet příčníků =  
Počet podpěr mezi příčníky =   
Vzdálenost zadní nápravy C =  

Délka příčníku mezi koly Lp =  mm

Sloupy přední a zadní

Výztuha předního čela

Číslo zakázky:   ................... 
Poptávka:     Objednávka:

Firma: ..................................

Zadní čelo: Plné Skládané               

Výška předního čela: mm 

Těsnění pro bočnice

Počet řad latí přední čelo: 
Počet řad latí levá strana: 
Počet řad latí pravá strana:
Počet řad latí zadní čelo:

Podélný profil

Pyramidový profil: Levá strana          Pravá strana

1x2x

Počet řad latí

Rámový profil elox

elox

Skládáná    

Uzávěry:  s plastovou poj.                bez pojistky

Plato

Středový díl pro střed. sloupek

Středová výztuha pro střed. sloupek

Bočnice:    Plná       

elox Levá str.       Pravá str.

elox

Termín dodání:   ................... 

Těsnění pro přední čelo

privratsky
Lístek s poznámkou
Marked nastavil privratsky

privratsky
Lístek s poznámkou
Marked nastavil privratsky



Poznámky:

Trubková střecha:        Počet řad trubek =
  Počet polí trubek =

Napínání s ráčnou Napínání s převodovkou

Omega pevná střecha:         Počet omega prof.

Kotevní třmeny        ks.Úpínky            ks.

Příslušenství:
Sklápěcí nášlap

Zadní vrata pouze u omega střechy

3/2018

pravá strana

levá strana

Shrnování         Levé            Pravé

Počet rolen boční plachty

Panelová výplň

Hliníková př. výplň

Hliníková elox výplň
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