
DELTA® chrání hodnoty.

Požadavky pro poskytnutí záruky

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl pro výrobek DELTA® a tím projevil důvěru naší společnosti. Nabízíme nejen certifikovanou kvalitu výrobního 
procesu, ale i další různé certifikace výrobků nad běžný rámec. Na základě neustálé kontroly výroby a výsledků extrémních testů kvality a 
odolnosti jsou naše výrobky vysoce hodnotné a mají dlouhou životnost. Toto všechno nám umožňuje poskytnout Vám dlouhodobou 
záruku.

Zašlete nám, prosím, tento formulář po jeho vyplnění zpět, abychom Vám mohli zaslat záruční list.

Informace o objektu 
 

 Sanace 

 Novostavba 

 Vikýř/e 

 Střešní okno 

 Využívané / zateplené  

 podkroví 

 Úžlabí/nároží 

 Nástavba / přestavba 

 Zóna zatížení větrem*  

 č.  

 Zóna zatížení sněhem**  

 č.  

Sklon střechy                          °  

Plocha střechy                   m² 

Orientace hřebene 

(světové strany)  

Střešní krytina 
 

 Pálená taška      

 Betonová taška      

 Vláknocementová šablona 

 Plechová krytina      

 Břidlice 

 Jiná krytina 

  

Tvar střechy 
 

 Sedlová 

 Valbová 

 Polovalbová 

 Mansardová 

 Kombinace valbové  

 a mansardové 

 Oblouková 

 Jiný tvar 

  

Bezpečný sklon střechy 

podle Pravidel Cechu klem-

pířů, pokrývačů a tesařů ČR 

                                                  °

Identifikace objektu

Jméno a příjmení  

Ulice, popisné / orientační číslo  

Obec, PSČ  

V případě novostavby  
číslo parcely zastavěného  
pozemku, katastrální území  

Informace o prováděcí firmě

Nízev firmy / obchodní jméno  

IČO  

Ulice, popisné / orientační číslo  

Obec, PSČ  

Email  

Informace o průběhu prací

 
Datum začátku realizace  
střechy

 
Datum zabudování pojistné 
hydroizolace

 
Datum ukončení realizace 
střechy

 
Datum ukončení pokládky 
krytiny

 
Jméno a příjmení

 Tímto potvrzuji správnost / úplnost údajů.

 
Datum

* podle ČSN EN 1991-1-4/NA 

** podle ČSN EN 1991-1-3/NA

 
Podpis

Funkce doplňkových opatření 
 

 Pojistná hydroizolace  

 položená na tepelné  

 izolaci nebo bednění      

 Pojistná hydroizolace volně  

 natažená přes krokve  

 Dešti odolné podstřeší

Použité materiály

 DELTA®-MAXX  

 DELTA®-MAXX PLUS  

 DELTA®-MAXX X  

 DELTA®-FOXX  

 DELTA®-FOXX PLUS

  DELTA MAXX POLAR 

(shora nakašírovaná 

pojistná hydroizolace)

       


