
Korgtröskel (Bak)

Offertförfrågan.
Beställning.

Övrig anpassning
Placering av T-tablå

Vänster Höger Bak

Anpassning för runda hörn.
Fram R =…… mm. Bak R =…... mm.
Befintlig beklädnad skall tas bort.
Tjocklek befintlig beklädnad ............mm.

Besamnedbyggnad. Skall bort.
Skall behållas.

Utfyllnad för ojämna korgväggar.

Utförande

REGULAR

Specialutförande enligt bifogat underlag

Nytt RF frontparti

Montage

Inklusive platsmontage.
Rivning av bef. inredning.

Montageadress:……………………….............................

Montageort:....................................................................

Portkod:............................................................................

Kontaktperson:...............................................................

Tel. kontaktperson:..........................................................

Fyll i alla måtten på befintlig hisskorg, Bifoga fotografier
Streckad mått anges vid ingång bak.
(Skriv måttet mellan pilarna i mm).

Alt. bifoga måttsatt planritning.

Planvy

Korgtröskel (Fram)

Invändig korghöjd =

Måttblankett

HISSKORGSINREDNINGAR

Ifylld av:.....................................................

Hissföretag:.………………..………...............

Tel:….………………….………………...........

Ert ordernr:.…......................... ÅiÅ:..............

Kundmärkning: .............................................

Önskad lev.tid:..............................................

Reviderad 2018-08-09/AMLadda ner från www.ahmans.se - Ladda ner/Formulär
Support: +46 (0)44-28 99 00

Maila till din kontakt på Åhmans i Åhus

Befintligt golv skall tas bort.
Tjocklek befintligt golv ..............mm.

MEDIUM
PREMIUM

SUPREME
CLASSIC
TRANSPORT

Materialval enligt bifogat underlag.

Vänster Höger Bak
Placering av handledare

Nyinstallation Modernisering/

Datum:.....................

Bilder bifogas

Beskrivning av ny korgdörr för RF Framsidor

Dörrfabrikat:…………………………………………….......
Dörrtyp:………………………..……………………............
Antal dörrblad:……..………………………………............
Tröskel bredd:................................................................
Färdig ingångshöjd:…….....…………..............................
Färdig ingångsbredd:......................................................
Ingång fram

Vänsteröppnande. Högeröppnande. Centralöppnande.
Ingång bak

Vänsteröppnande. Högeröppnande. Centralöppnande.
Alt. bifoga tekniskt ordererkännande från korgdörrleverantör.

HögeröppnandeVänsteröppnande
(Sett från stannplan)

Övrigt:.............................................................

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

........................................................................
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CAD-ritning för kundgodkännande.

Befintligt frontparti behålls
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stolpdjup
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