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Podatki o naročniku:

Obrazec za naročilo/predračun
strešne kritine

V spodnjem obrazcu vpišite vaše podatke (za pravne osebe je davčna št.
obvezen podatek).

Koramic Actua
Ime:

Izberite sestavne elemente strehe,
ki jih potrebujete.

Priimek:

Izberite barvo strešnika
Ime podjetja:
Naslov:

Naravno
rdeča

Poštna št. in kraj:
Davčna št.:
Telefon / GSM:

Rdeča
engoba

Faks:
Koramic Actua strešnik 1/1
poraba ca. 10,5 - 11,8 kos/m2
vpišite št. kosov:

Siva
engoba

E-mail:
Predračun želim prejeti na:

e-mail naslov

gornji naslov

faks sporočilo

kos
ali pa kvadraturo
m2

Črna mat
engoba

Strešnik zračnik

Zaključni
strešnik 1/1

Strešnik ½
kos

Zaključni
strešnik ½

kos

kos

Bakreno
rjava svetleča
engoba
Krajnik levi 1/1

Krajnik levi ½
kos

Grafitno
siva svetleča
engoba

Krajni desni 1/1
kos

kos

Antenski strešnik PVC:

kos

Antenski streš. glinen:

kos

Glinena odduha:

kos

Prosojni strešnik:

kos

Krajnik desni ½
kos

kos

Prezračevalni
slemenski 1/1

Pri izbiri slemenjakov lahko vpisujete kose ali tekoče metre.

kos
Prezračevalni slem.
krajnik desni 1/1

Črna svetleča Slemenjak
grebenski Actua
engoba
kos

Slemenjak
Actua 3 kos/m

Slemenjak enokapni
3 kos/m
kos
m

Izbor zaključkov in ostalih elementov je odvisen
od zgoraj izbranega tipa slemenjaka.
Slemenjak začetni:

kos

Triosna kapa

kos
kos

kos
Prezračevalni slem.
krajnik levi 1/1
kos

m

Dodatni elementi iz programa
Permo light:

rol

Paropropustna folija / 75 m v roli / minimum rola

Slemenjak končni:

kos

Keramična zaključna plošča:

kos

Slemenska sponka:

kos

Snegolov:

kos

Roll Fix:
Prezračevalni trak PVC 100 mm:

rol

5 m v roli / minimalno 5 m (paket)

Kapni glavnik:

kos

1 m / kos

Tesnilni trak za žloto:
Opombe / sporočila:

rol

Slemenski grebenski trak / 5 m v roli

kos

1 m / kos

Strešna lina Prismax:

kos

52 x 47,5 cm

Enostranski lepilni trak Flecto:

rol

25 m v roli
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