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Nákres č. 01

SanSwiss s.r.o. Popovická 1123, CZ - 506 01 JIČÍN 

 Tel.: +420 / 493 644 411 E-mail: prodej@sanswiss.cz www.sanswiss.cz

Typová řada

Provedení

Barva profilů

Varianta skla

Datum

Podpis

Všechny rozměry udávejte v milimetrech!

Poznámky (upřesnění)

  fotografie přiložena

Firma

Adresa

Zákazník

Panty: 

  vlevo
  vpravo

   s pevnou stěnou 
(prosíme zakreslit)

Montáž:

  na vaničku
  na dlažbu
  na sokl
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SanSwiss s.r.o. Popovická 1123, CZ - 506 01 JIČÍN 

 Tel.: +420 / 493 644 411 E-mail: prodej@sanswiss.cz www.sanswiss.cz

Typová řada

Provedení

Barva profilů

Varianta skla

Datum

Podpis

Panty: 

  vlevo
  vpravo

   s pevnou stěnou v rovině 
(prosíme zakreslit)

Montáž:

  na vaničku
  na dlažbu
  na sokl

Změřené rozměry:

  na vnitřní hranu skla
  na střed skla
  na vnější hranu skla

Všechny rozměry udávejte v milimetrech!

Poznámky (upřesnění)

  fotografie přiložena

Firma

Adresa

Zákazník

Nákres č. 02
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SanSwiss s.r.o. Popovická 1123, CZ - 506 01 JIČÍN 

 Tel.: +420 / 493 644 411 E-mail: prodej@sanswiss.cz www.sanswiss.cz

Typová řada

Provedení

Barva profilů

Varianta skla

Datum

Podpis

Panty: 

  vlevo
  vpravo

   s pevnou stěnou v rovině 
(prosíme zakreslit)

Montáž:

  na vaničku
  na dlažbu
  na sokl

Změřené rozměry:

  na vnitřní hranu skla
  na střed skla
  na vnější hranu skla

Všechny rozměry udávejte v milimetrech!

Poznámky (upřesnění)

  fotografie přiložena

Firma

Adresa

Zákazník

Nákres č. 03



B

A

C

D

+

+

-

-

+

-

- +

SanSwiss s.r.o. Popovická 1123, CZ - 506 01 JIČÍN 

 Tel.: +420 / 493 644 411 E-mail: prodej@sanswiss.cz www.sanswiss.cz

Typová řada

Provedení

Barva profilů

Varianta skla

Datum

Podpis

Panty: 

  vlevo
  vpravo

   s pevnou stěnou v rovině 
(prosíme zakreslit)

Montáž:

  na vaničku
  na dlažbu
  na sokl

Změřené rozměry:

  na vnitřní hranu skla
  na střed skla
  na vnější hranu skla

Všechny rozměry udávejte v milimetrech!

Poznámky (upřesnění)

  fotografie přiložena

Firma

Adresa

Zákazník

Nákres č. 04
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SanSwiss s.r.o. Popovická 1123, CZ - 506 01 JIČÍN 

 Tel.: +420 / 493 644 411 E-mail: prodej@sanswiss.cz www.sanswiss.cz

Typová řada

Provedení

Barva profilů

Varianta skla

Datum

Podpis

Panty: 

  vlevo
  vpravo

   s pevnou stěnou v rovině 
(prosíme zakreslit)

Montáž:

  na vaničku
  na dlažbu
  na sokl

Změřené rozměry:

  na vnitřní hranu skla
  na střed skla
  na vnější hranu skla

Všechny rozměry udávejte v milimetrech!

Poznámky (upřesnění)

  fotografie přiložena

Firma

Adresa

Zákazník

Nákres č. 05
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SanSwiss s.r.o. Popovická 1123, CZ - 506 01 JIČÍN 

 Tel.: +420 / 493 644 411 E-mail: prodej@sanswiss.cz www.sanswiss.cz

Typová řada

Provedení

Barva profilů

Varianta skla

Datum

Podpis

Panty: 

  vlevo
  vpravo

   s pevnou stěnou v rovině 
(prosíme zakreslit)

Montáž:

  na vaničku
  na dlažbu
  na sokl

Změřené rozměry:

  na vnitřní hranu skla
  na střed skla
  na vnější hranu skla

Všechny rozměry udávejte v milimetrech!

Poznámky (upřesnění)

  fotografie přiložena

Firma

Adresa

Zákazník

Nákres č. 06
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SanSwiss s.r.o. Popovická 1123, CZ - 506 01 JIČÍN 

 Tel.: +420 / 493 644 411 E-mail: prodej@sanswiss.cz www.sanswiss.cz

Datum

Podpis

Všechny rozměry udávejte v milimetrech!

Poznámky (upřesnění)

  fotografie přiložena

Firma

Adresa

Zákazník

Panty: 

  vlevo
  vpravo

Montáž:

  na vaničku
  na dlažbu
  na sokl

Změřené rozměry:

  na vnitřní hranu skla
  na střed skla
  na vnější hranu skla

Typová řada

Provedení

Barva profilů

Varianta skla

Rádius

Nákres č. 07
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SanSwiss s.r.o. Popovická 1123, CZ - 506 01 JIČÍN 

 Tel.: +420 / 493 644 411 E-mail: prodej@sanswiss.cz www.sanswiss.cz

Typová řada

Provedení

Barva profilů

Varianta skla

Datum

Podpis

Všechny rozměry udávejte v milimetrech!

Poznámky (upřesnění)

  fotografie přiložena

Firma

Adresa

Zákazník

Panty: 

  vlevo
  vpravo

Montáž:

  na vaničku
  na dlažbu
  na sokl

Změřené rozměry:

  na vnitřní hranu skla
  na střed skla
  na vnější hranu skla

Nákres č. 08
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SanSwiss s.r.o. Popovická 1123, CZ - 506 01 JIČÍN 

 Tel.: +420 / 493 644 411 E-mail: prodej@sanswiss.cz www.sanswiss.cz

Typová řada

Provedení

Barva profilů

Varianta skla

Datum

Podpis

Panty: 

  vlevo
  vpravo

   s pevnou stěnou v rovině 
(prosíme zakreslit)

Montáž:

  na vaničku
  na dlažbu
  na sokl

Změřené rozměry:

  na vnitřní hranu skla
  na střed skla
  na vnější hranu skla

Všechny rozměry udávejte v milimetrech!

Poznámky (upřesnění)

  fotografie přiložena

Firma

Adresa

Zákazník

Nákres č. 09
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SanSwiss s.r.o. Popovická 1123, CZ - 506 01 JIČÍN 

 Tel.: +420 / 493 644 411 E-mail: prodej@sanswiss.cz www.sanswiss.cz

Typová řada

Provedení

Barva profilů

Varianta skla

Datum

Podpis

Všechny rozměry udávejte v milimetrech!

Poznámky (upřesnění)

  fotografie přiložena

Firma

Adresa

Zákazník

Uchycení na zeď: 

  vlevo
  vpravo

Montáž:

  na vaničku
  na dlažbu
  na sokl

Nákres č. 10



SanSwiss s.r.o. Popovická 1123, CZ - 506 01 JIČÍN 

 Tel.: +420 / 493 644 411 E-mail: prodej@sanswiss.cz www.sanswiss.cz

Typová řada

Provedení

Barva profilů

Varianta skla

Datum

Podpis

Panty: 

  vlevo
  vpravo

   s pevnou stěnou v rovině 
(prosíme zakreslit)

Montáž:

  na vaničku
  na dlažbu
  na sokl

Změřené rozměry:

  na vnitřní hranu skla
  na střed skla
  na vnější hranu skla

Všechny rozměry udávejte v milimetrech!

Poznámky (upřesnění)

  fotografie přiložena

Firma

Adresa

Zákazník

Nákres č. 11
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