
TYP PANELU

Bezplatná infol inka: 800 60 60 50
V pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod.

Tel . :  597 822 951; 597 822 950
nomiland@nomiland.cz 

NOMIland, s.r.o. Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice

č. 1 č. 2

č. 3 č. 4

Kod: LM09101

*Případná mírná změna designu je možná DOHODOU NA MÍRU!

Kod: LM09102

Kod: LM09103 Kod: LM09104
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pro specifické

KRYTY NA RADIÁTORY
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Datum Razítko a podpis objednavatele

Pozn.: Pokud je možné, přiložte fotografie.
Pozn. 2: Dle Zákonu č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník - Díl 4 Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se
spotřebitelem; Oddíl 2 Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory;
Odstoupení od smlouvy §1837 d) „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
přání spotřebitele nebo pro jeho osobu“.
T.z. produkty zhotovené podle zvláštních požadavků spotřebitele (speciální objednávka na produkty, které jsou rozměrově
a tvarově přizpůsobeny požadavkům objednavatele) nemohou být vyměněny, nebo vráceny.

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

1.

2. Výška radiátoru

3.

4. a)H loubka radiátoru

4. b)H loubka celková

5. ýška parapety

6.

7. radiátoru

8.

9 .Vzdálenost spodní trubky od podlahy

10.
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1. Šírka radiátora

2. Výška radiátora

3. Výška radiátora od zeme

4. a)

4. b)

5. Výška parapety

6. Šírka umiestnenia termostatu

7. Odsadenie termostatu s prípojkou od matice 
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výroby na mieru)

Pozn. 2:  Zákonu  102/2014 Z.z. o ochrane  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 
zmluvy uzavretej na  alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov §7 Odstavec 6) Písmeno c)  nemôže  od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru 
zhotoveného  osobitných požiadaviek  tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru  osobitne pre 

T.z. produkty zhotovené  osobitných požiadaviek  (špeciálna objednávka na produkty, ktoré sú rozmerovo 
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3.2.

1.

4.a 4.b

Šírka radiátora - meriame šírku radiátora od matice po maticu na bokoch radiátora. 

Výška radiátora - meriame výšku 
samotného tela radiátora.

Výška radiátora od zeme - meriame 
najspodnejšiu hranu tela radiátora od zeme.

tela radiátora od steny. maximálnu (aj s termostatom).

Šířka radiátoru - měříme šířku radiátoru od matice po matici na bocích radiátoru. 
Je to část, která má být zakryta Krytem na radiátor.

Výška radiátoru – měříme výšku
samotného těla radiátoru.

Výška radiátoru od země – měříme
nejspodnější hranu těla radiátoru od země.

Hloubka radiátoru - Měříme hloubku
samotného těla radiátoru od zdi.

Hloubka celková - měříme hloubku
maximální (i s termostatem).



6.5.

8.7.

9. 10.

Výška parapety - ak sa nachádza 
parapeta nad radiátorom, meriame od 
podlahy po spodok parapety.

Šírka umiestnenia termostatu – meriame šírku 
samostatnej hlavice termostatu spolu s prípojkou.

Odsadenie termostatu s prípojkou od 
matice radiátora - meriame rozmer od 
matice radiátora po maticu prípojky 
termostatu.

meriame od hornej hrany spodnej trubky 
po spodnú hranu hornej trubky.

- meriame od podlahy po hornú hranu spodnej trubky

www.nomiland.cz
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Výška parapety - pokud se nachází
parapet nad radiátorem, měříme od
podlahy po spodek parapety.

Vzdálenost spodní trubky od podlahy
- měříme od podlahy po horní hranu spodní trubky.

Odsazení termostatu s přípojkou
od matice radiátoru - měříme
rozměr od matice radiátoru
po matici přípojky termostatu.

Šířka umístění termostatu - měříme šířku
samostatné hlavice termostatu spolu
s přípojkou.

V případě, že požadujete montáž krytu naší
firmou, je nutné uvést přesnou vzdálenost boční
stěny od odvzdušňovacího ventilu. Mezera musí
být min. 20 cm. V opačném případě si bude
zákazník montáž zajišťovat sám. 

Rozteč mezi přívodového trubkami -
měříme od horní hrany spodní trubky
po spodní hranu horní trubky.


