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resetuj zaznaczenie

COMFORT

ESTIMA

UWAGA! Na podstawie poniższej specyfikacji zostanie przygotowane potwierdzenie produkcyjne, które zostanie odesłane na wskazany adres e-mail. 
Otrzymane potwierdzenie Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić i w razie ewentualnych nieścisłości skorygować z działem zamówień.

PERFECTLINE

SOFTLINE 82

SYSTEM

DRZWI WEJŚCIOWE
Zamawiający ma obowiązek rzetelnego i precyzyjnego wypełnienia niniejszego zamówienia. Odpowiedzialność za zgodność treści 
zamówienia z oczekiwaniami, potrzebami lub uwarunkowaniami wynikającymi ze specyfiki budynku, ponosi wyłącznie Zamawiający. 

GEALAN VEKA

BIAŁY

JEDNOSTRONNY (okleina od zewnątrz) 

..................................................................................................
(nazwa koloru / nr okleiny)

DWUSTRONNY (jednakowe okleiny)

................................................................................................

JEDNOSTRONNY (okleina od wewnątrz) 

..................................................................................................
(nazwa koloru / nr okleiny)

DWUSTRONNY (dwie różne okleiny) 

wewnętrzna ............................................................................

zewnętrzna .......................................................................................

KOLOR 

(Dla kolorów niestandardowych konieczne jest podanie 
nr okleiny, wg. wzornika systemodawcy)  

Komsta Okna i Drzwi S.A.  

44-120 Pyskowice, ul. Nasienna 2 
NIP 9691612583, REGON 361150211 
tel +48 32 233 96 21 
www.komsta.pl

B.S. Gliwice o/Pyskowice SWIFT: POLUPLPR
PLN – 48 8457 0008 2003 0010 1491 0001
EUR – PL 91 8457 0008 2003 0010 1491 0003

ING Bank Śląski S.A. SWIFT: INGBPLPW
PLN – 46 1050 1298 1000 0090 3013 6031
EUR – PL 20 1050 1298 1000 0024 1168 3036 .........................................................................................

podpis Zamawiającego

CS–ciepła szara RAL 7040 

CJ–ciepła jasny brąz RAL 8003

RAMKI MIĘDZYSZYBOWE

CC–ciepła czarna RAL 9004
ST–stalowa
SS–Super Spacer

CB–ciepła ciemny brąz RAL 8016

KOLOR OKUCIA

biały 
brązowy
srebrny
stare złoto
stal nierdzewna 

     (dot. tylko klamek)

(W przypadku kolorów 1-str. 
klamko/klamka - biała/kolor standard)

SPOSÓB ZAMYKANIA

KLAMKO/KLAMKA
klAmkO/gAŁkA
klAmkO/pOChWYT 
RUROWY AlUmINIOWY 
(dostępny tylko w kolorze białym i brązowym)

klAmkO/pOChWYT: 
(stal nierdzewna)

600mm
800mm
1200mm
1800mm

600mm
800mm
1200mm
1800mm

pOChWYT/pOChWYT 
RUROWY AlUmINIOWY 
(dostępny tylko w kolorze białym i brąz)

pOChWYT/pOChWYT:
(stal nierdzewna)

Uwagi dodatkowe dotyczące zamówienia:

resetuj zaznaczenie

kotwy (standard) 
otwory pod dyble - opcja

(należy określić ilość i rozstaw na 

schemacie okna)            
listwa transportowa

DODATKI MONTAŻOWO
–TRANSPORTOWE

resetuj zaznaczenie

PRÓG

aluminiowy (standard)
bez progu
bez progu + autom. 
uszczelka
resetuj zaznaczenie

resetuj zaznaczenie resetuj zaznaczenie
resetuj zaznaczenie

poz. ilość szer. wys. schemat drzwi uwagiotwieraniewidok

resetuj zaznaczenie

strona .........................  liczba stron ...................................

Pakiet szybowy (budowa i parametry) | Panel (wzór i budowa)

........................................................................................................

........................................................................................................

SZYBA | PANEL

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY

data zamówienia ..........................................................

zamówienie nr ..............................................................

sugerowany termin ......................................................

opiekun ........................................................................

odbiór własny      dostawa do punktu 

adres dostawy inny niż siedziby firmy ...........................

......................................................................................

dane firmy lub pieczęć Zamawiającego

tel. kontaktowy .........................................

e-mail .......................................................

WYPEŁNIA PRODUCENT

termin wykonania 

...........................................

numer produkcyjny  

...........................................

zAMówIENIE WYCENA
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od wew.
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Specyfikacja zamówienia

c.d. zamówienia nr .........................................

Komsta Okna i Drzwi S.A.  

44-120 Pyskowice, ul. Nasienna 2 
NIP 9691612583, REGON 361150211 
tel +48 32 233 96 21 
www.komsta.pl

.........................................................................................
podpis zamawiającego

strona .........................  liczba stron ...................................

B.S. Gliwice o/Pyskowice SWIFT: POLUPLPR
PLN – 48 8457 0008 2003 0010 1491 0001
EUR – PL 91 8457 0008 2003 0010 1491 0003

ING Bank Śląski S.A. SWIFT: INGBPLPW
PLN – 46 1050 1298 1000 0090 3013 6031
EUR – PL 20 1050 1298 1000 0024 1168 3036

poz. ilość szer. wys. schemat okna uwagi

Uwagi dodatkowe dotyczące zamówienia:

GEALAN:
- dąb bagienny, mahoń, orzech: rdzeń ciemny brąz,
- złoty dąb, winchester: rdzeń jasny karmel,
- antracyt: rdzeń biały

VEKA: 
- dąb bagienny, mahoń, orzech: 
  rdzeń ciemny brąz,
- złoty dąb, winchester: 
   rdzeń karmelowy
- antracyt:
  Softline 82 - rdzeń szary

* Pozostałe kolory: kontakt z działem zamówień

DOmYŚlNE kOlORY RDZENI DlA OklEINY DWUSTRONNEJ*

otwieraniewidok
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