
ŠACHTA 
Šířka šachty mm 
Hloubka šachty mm 
Hloubka prohlubně (spodní přejezd) mm
Horní přejezd mm
Vzdálenost osy vodítka od stěny šachty mm 
Rozteč mezi vodítky kabiny mm 
Tloušťka hlavy vodítka mm 
Omezovač rychlosti 
Dodavatel omezovače rychlosti typ 
Umístění protiváhy 
Vodítka protiváhy 
Rozteč mezi vodítky protiváhy mm 
Požadovaná hmotnost protiváhy kg 
Konzole protiváhy 
Výška zdvihu 
Požadovaná hmotnost sestavy kg 

RÁM KLECE KABINY 
Závěs
Vážení kabiny 
Umístění tenzometrů
Výrobce tenzometru 
Typ tenzometru 
Dodavatel vážení 
Počet lan ks 
Průměr lan mm 
Závěsné šrouby (závěs + šroub) 
Dodavatel závěsných šroubů
Vodící čelist (včetně průchodek a samomazu) 
Umístění zachycovačů
Zachycovače včetně prodloužení na lanko OR 
Výrobce zachycovače
Držák vlečných kabelů
Plech revizní jízdy 260x310 mm 
Horní doraz Počet dorazů
Umístění horních dorazů, rozteč, rozměr apod. 
Spodní doraz Počet dorazů
Umístění spodních dorazů, rozteč, rozměr apod. 
Povrch rámu 

DVEŘE 
Výrobce kabinových dveří
Typ kabinových dveří
Světlá šířka dveří mm
Světlá výška dveří
Šířka prahu mm 
Dodavatel kabinových dveří
BUS křivka
Dodavatel křivky
Délka prsního plechu (včetně výstuh) 
Dodavatel prsního plechu 
Výška od prahu na střed kladky dveřní uzávěry 
Počet pater 
Šachetní dveře 
Dveřní uzávěra 

Příloha k objednávce číslo (poptávka) 
Odběratel

Akce – umístění výtahu 
Dopravu na místo určení zajistí 

Datum dodání 
Typ výtahu 

Nosnost v kg 

DINACELL

mm 



KABINA 
Materiál kabiny 
Vnitřní šířka mm
Vnitřní hloubka po práh (bez dveří) mm      mezera – pevná 50mm, drátěná

Vnitřní výška mm 
Strop - osvětlení
Druh podhledu stropu 
Povrch stropu 
Povrch podlahy 
Specifikace čísla povrchu, druh, barva apod. 
Povrch bočních stěn kabiny 
Povrch zadní stěny kabiny 
Zadní rohy (standard bez rohů)
Povrch vstupu a nadpraží 

Součástí této přílohy je i výkres výřezu a tabla OVK 
Druh OVK 
Umístění OVK 
Vzdálenost na osu OVK 
Výška od podlahy po spodek OVK 
Rozměr výřezu mm 
Celková hloubka elektrokanálu 60mm standard 
Madlo
Umístění madla 
Délka madla 
Zrcadlo
Šířka zrcadla 
Výška zrcadla 
Sedačka NEREZ 
Umístění sedačky
Okopová lišta NEREZ – standard 70 mm 
Zábradlí na kabinu 
Výška zábradlí 
Umístění zábradlí 

Další možné požadavky, případně upřesnění výbavy zakázky 

Datum: Vystavil: 

Ke každé zakázce je třeba k vyplněnému dotazníku přiložit nákres půdorysu šachty s nákresem 
obrysu kabiny včetně dveří, omezovače rychlosti, umístění ovladačové kombinace (nákresu tabla, 

výřezu, roztečí pro montáž tabla) a protiváhy kabiny. 

V případě jakéhokoliv dotazu či nejasnosti nás kontaktujte na čísle +420 737 203 717. 
1 

mm standartní šířka: šířka kabiny - 100 mm

mm standartní výška = 900 mm

mm standartní délka: šířka kabiny - 100mm

návrhy námi dodávaných podhledů naleznete na 3 straně tohoto dotazníku
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