
DELTA® chráni hodnoty.

Požiadavky pre poskytnutie záruky

Vážený zákazník,
dakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok DELTA®-THERM a prejavili tým dôveru našej firme. Ponúkame certifikovanú kvalitu výrobného 
procesu, ako aj rôzne certifikácie výrobkov daleko nad bežný rámec. Na základe neustálej kontroly kvality a realizácie extrémnych testov 
kvality a životnosti sú naše výrobky vysoko kvalitné a majú dlhú životnosť. Toto všetko nám umožnuje poskytnút Vám dlhodobú záruku.

Zašlite nám prosím tento formulár po jeho vyplnení naspät, aby sme Vám mohli zaslať záručný list.

Požiadavky na objekt 
 

 Sanácia 

 Novostavba 

 Vikiér 

 Strešné okno 

 Využívané /  

 zateplené podkrovie 

 Úžlabie 

 Nadstavba-Prestavba 

 Zóna zataženia vetrom*  

 č.  

 Zóna zataženia snehom**  

 č.  

Sklon strechy                          °  

Plocha strechy                   m² 

Orientácia hrebena 

(svetové strany)  

Tvar strechy 
 

 Sedlová strecha      

 Valbová strecha      

 Polovalbová strecha      

 Manzardová strecha      

 Kombinácia valbovej  

 strechy a manzardovej  

 strechy 

 Oblúková strecha 

  Iný tvar 

  

Strešná krytina 
 

  vetraná plechová krytina 

imitujúca tvar škridle 

„škridloplech“

  vetraná plechová krytina 

napr. klikový systém, 

alebo trapézový plech

  nevetraná plechová 

krytina  s vetraním pod 

debnením

Bezpečný sklon strechy 

podľa STN 73 1901 

                                                  °

Identifikácia objektu

Meno a priezvisko  

Ulica, súpisné/orientacné císlo  

Obec, PSC  

V prípade novostavby  
Parcelné císlo zastavaného  
pozemku, katastrálne územie  

Identifikácia pokrývačskej firmy

Názov firmy/Obchodné meno  

IČO  

Ulica, súpisné/orientacné císlo  

Obec, PSČ  

Email  

Údaje k stavebným opatreniam

 
Dátum začatia realizácie  
strechy

 
Dátum zabudovania poistnej 
hydroizolácie

 
Dátum ukončenia realizácie 
strechy

 
Dátum ukončenia pokládky 
krytiny

 Týmto potvrdzujem správnosť/úplnosť údajov

 
Meno a priezvisko

* podľa STN EN 1991-1-4/NA 

** podľa STN EN 1991-1-3/NA1

 
Podpis

Funkcia doplnkových 

opatrení 
 

 Poistná hydroizolácia  

 položená na tepelnej  

 izolácii alebo debnení      

 Poistná hydroizolácia voľne  

 natiahnutá na krokvách      

  Fólia aplikovaná ako  

podkladný pás medzi  

plechovú krytinu a  

debnenie 

Zapracované systémové 

komponenty 
 

 DELTA®-THERM 

 DELTA®-THERM PLUS
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