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Inox design s.r.o.
Všeborovice 98
362 63 Karlovy Vary-Dalovice
mob.tel.:777 736 176
tel+fax.:353 22 44 44
e-mail: info@inoxdesign.cz
www.inoxdesign.cz

zaměřovací list
V případě
dotazů nás neváhejte kontaktovat.
VorTec GmbH - An der Rosenhelle 4 - D 61138 NIederdorfelden

Údaje zákazníka:
Jméno: _____________________________________
Ulice:_______________________________________

Pro přesný výpočet dílů prosíme o důkladné vyplnění
a zaslání zpět spolu s pár fotografiemi na e-mail:

Město:______________________________________

info@inoxdesign.cz

Tel.:________________________________________

Děkujeme Team Inox design s.r.o.

e-mail:______________________________________

1. Výběr designu

Design Berlin
schodiště, terasy, balkóny
výplň: vodorovné kulatiny

Design Innsbruck
pouze vodorovné zábradlí
výplň: svislé kulatiny

Design Erfurt
pouze vodorovné zábradlí
výplň: děrovaný hliníkový plech

Design Marseille
schodiště, terasy, balkóny
výplň: bezpečnostní sklo

Design Jena
schodiště, terasy, balkóny
výplň: lanko O 4 mm

Design Darmstadt
schodiště, terasy, balkóny
výplň: bezpečnostní sklo

Atypické sloupky a zábradlí Vám vyrobíme na míru.
Neváhejte nás kontaktovat.
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tento rozměr 120mm
nelze změnit

2. Výběr způsobu ukotvení

výška odsazení"H"
min. 190mm

odsazení "A"

boční kotvení

vrchní kotvení

kotvení zespodu

boční kotvení
s odsazením pro okap

síla balkónu "H"

zvolte odsazení "A" :
40 / 60 / 80 / 100 / 110
/ 120 / 130 / 140 / 160 mm
síla zateplení "C"

výška odsazení"H"
min. 190mm

zvolte odsazení "A" :
40 / 60 / 80 / 100 / 110
/ 120 / 130 / 140 / 160 mm

síla zateplení "C"

3. Balkónové zábradlí - půdorys
zábradlí do "L"

rovné

rozměr B :____________________
rozměr L :____________________
rozměr L :____________________

zábradlí do "U"

rozměr B 1 :____________________
rozměr L :______________________
rozměr B 2 :____________________
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4. Zábradlí před Francouzská okna
Design Innsbruck

rozteč sloupků
max. 1,34m

Design Berlin

rozteč sloupků
max. 1,20m

rozměr A :____________________

rozměr A :____________________

rozměr B :____________________

rozměr B :____________________

rozměr C :____________________
(síla zateplení)

rozměr C :____________________
(síla zateplení)

Design Jena - výplň - tyče o O 10 mm
rozteč sloupků
max. 1,20m
rozměr A :____________________
rozměr B :____________________
rozměr C :____________________
(síla zateplení)

strana 3/5

R

Inox design s.r.o.
Všeborovice 98
362 63 Karlovy Vary-Dalovice
mob.tel.:777 736 176
tel+fax.:353 22 44 44
e-mail: info@inoxdesign.cz
www.inoxdesign.cz

zaměřovací list
V případě
dotazů nás neváhejte kontaktovat.
VorTec GmbH - An der Rosenhelle 4 - D 61138 NIederdorfelden

5. Schodišťová zábradlí
Příklad: přímé schodiště s podestou

zábradlí z čela

zábradlí vpravo

zábradlí vlevo

délka stupnice

počet schodů :_____________________

výška
podstupnice

výška podstupnice :_________________
délka stupnice :____________________

Příklad: přímé dvouramenné schodiště s mezipodestou a galerií

zábradlí vpravo

zábradlí uprostřed

zábradlí vlevo

zábradlí z čela

počet schodů :_____________________

počet schodů :_____________________

výška podstupnice :_________________

výška podstupnice :_________________

délka stupnice :____________________

délka stupnice :____________________
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5. Schodišťová zábradlí
Příklad: točité schodiště do tvaru "L", pravé
počet schodů :_____________________
výška podstupnice :_________________
délka stupnice :____________________

”

”

zábradlí vpravo

délka stupnice

”D

”B

”

”A

zábradlí vlevo

”E”

”F”

”C
”

zábradlí z čela

výška podstupnice

Příklad: točité schodiště do tvaru "U", pravé
počet schodů :_____________________

”E”

zábradlí z čela

”D”

výška podstupnice :_________________
délka stupnice :____________________

”

zábradlí vpravo

délka stupnice

”

”A

zábradlí uprostřed (v zrcátku)

”

”F”

”B

zábradlí vlevo

”G”

”C

”

”H

počet schodů :____________________
výška podstupnice :__ ______________

výška
podstupnice

délka stupnice :____________________
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