ŽÁDANKA
ZÁRUČNÍHO CERTIFIKÁTU
Razítko odborné klempířské firmy:

Místo
pro nalepení
poštovní
známky

VYPLNÍ ODBORNÁ
FIRMA:
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika

Zákazník:
Datum položení:
Výrobek:

Falc.taška

Falc. šindel

Okapový systém (žlaby,svody)

Falc.šablona

Solar

Množství v m2:
Barva:
Povrch:

P.10

PP99

hladký

FX.12

Fasádní prvky

stucco

Svitkový plech (Prefalz)

ŽÁDANKA VAŠEHO
ZÁRUČNÍHO CERTIFIKÁTU
Rekonstrukce

VYPLNÍ ZÁKAZNÍK:
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Záruční certifikát obdržíte do 14 ti dnů.
InfoHotline - 234 496 500 - office.cz@prefa.com

Novostavba

Č. certifikátu:
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