
Övrig anpassning
Förberett för ljusridå typ:…………………......
Önskemål om rakt anslag. Vid
teleskoperande dörrar antas Run by (25mm).
Övrigt.............................................................

Tillval
Löstagbar anslagskarm på låssida.

Offertförfrågan.
Beställning.

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

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

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

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

Avvikelse från
orderkännande/tilläggsarbeten.

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

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

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

Fyll i alla måtten på önskad ny hisskorg
Streckad mått anges vid ingång bak.
(Skriv måttet mellan pilarna i mm).

Alt. bifoga måttsatt planritning.

Planvy

Korgtyp
Träkorg.

Lättviktsutförande.
Plåtkorg.

Lastplan
Träram.
Plåtgolv.

Delat plåtgolv.
Låggropgolv.

Utvändig anpassning
Takräcke

Vänster Höger Bak
Takutbyggnad .............. mm från insida korg.

Vänster Höger Bak
Takinfästning bärram antal............
Bärramsinfästning trägolv antal............
Bärramsanpassning plåtgolv. Ritning krävs.

Övrig anpassning
Placering av T-tablå

Vänster Höger Bak

Urtag för T-tablå ritning krävs.
Ej kabelkanal

Utförande

REGULAR

Enligt bifogat underlag
Övrigt...................................................................
.............................................................................

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)

Reviderat 2019-02-21/AMLadda ner från www.ahmans.se - Ladda ner/Formulär
Support: +46 (0)44-28 99 00

Måttblankett

NYA HISSKORGAR

Maila formuläret till din kontakt på Åhmans i Åhus

Korgtröskel (Fram)

Korgtröskel (Bak)

Invändig korghöjd =

Kolla själv att dina egna
måttkedjor stämmer

Materialval enligt bifogat underlag.

Smalhissgolv.

MEDIUM
PREMIUM

SUPREME
CLASSIC
TRANSPORT

Utvändig korgbredd =

Invändig korgbredd =
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Handledare
Vänster Höger Bak

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

HS-mått:..........................................................................

Stolpdjup
korghals
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