
TYP PANELU

Bezplatná infol inka: 0800 60 60 50
V pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.

Tel . :  055/ 636 73 58; 055/ 799 81 11
nomiland@nomiland.sk 

Kontaktná osoba
(meno, pr iezvisko)

Fakturačné údaje -  PLATCA Doručovacia adresa

Tel.  čís lo
/  emai l  kontaktnej  osoby

NOMIland, s.r.o. Magnezitárska11, 040 13 Košice

č. 1 č. 2

č. 3 č. 4

Kód: LM09101

*Prípadna mierna zmena dizajnu je možná DOHODOU NA MIERU!

Kód: LM09102

Kód: LM09103 Kód: LM09104

Formulár
pre špecifické

KRYTY NA RADIÁTORY
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Opis rozmeru Rozmer v cm

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 
radiátora

8.

9.

10.

es
presnú   steny od  ventila. 
Medzera musí  min. 20 cm. V  prípade si bude 
objednávate montáž  svojpomocne. Za poškodenie 

informáciu, ktorá 
by pomohla k urýchleniu 

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 

  Dátum        a podpis 

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD
T

odtieň
J A V O R

odtieň
      B U K   

Typ panelu kód
LM09101
LM09102
LM09103
LM09104

Farba panelu kód
krémová K

žltá L
oranžová O

C
zelená Z
modrá M

kód
BUK B

JAVOR J
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Dátum Pečiatka a podpis objednávateľa

Pozn.: Ak je možné, priložte fotografie.
Pozn. 2: Podľa Zákonu č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov §7 Odstavec 6) Písmeno c) „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru
zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre
jedného spotrebiteľa“.
T.z. produkty zhotovené podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (špeciálna objednávka na produkty, ktoré sú rozmerovo
a tvarovo prispôsobené požiadavkám objednávateľa) nemôžu byť vymenené, alebo vrátené.
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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).

Šírka radiátora - meriame šírku radiátora od matice po maticu na bokoch radiátora.
Je to časť, ktorá má byť zakrytá Krytom na radiátor.

Výška radiátora - meriame výšku
samotného tela radiátora.

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

Hĺbka radiátora - Meriame hĺbku samotného
tela radiátora od steny.

Hĺbka celková – meriame hĺbku
maximálnu (aj s termostatom).
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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.sk

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

Vzdialenosť spodnej trubky od podlahy
- meriame od podlahy po hornú hranu spodnej trubky.

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

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

V prípade, že požadujete montáž krytu našou firmou,
je nutné uviesť presnú vzdialenosť bočnej steny od
odvzdušňovacieho ventila. Medzera musí byť min.
20 cm. V opačnom prípade si bude objednávateľ
montáž zabezpečovať svojpomocne.

Rozteč medzi prívodovými trubkami -
meriame od hornej hrany spodnej trubky
po spodnú hranu hornej trubky.


