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Projektowy arkusz danych
EJOT os. kontaktowa Data

Klient (dystrybutor) Klient (wykonawca)

osoba kontaktowa osoba kontaktowa

firma firma

numer klienta numer klienta

ulica ulica

kod pocztowy/miasto kod pocztowy/miasto

e-mail e-mail

telefon telefon

Okładzina elewacyjna 

kompozytowy panel aluminiowy ceramika szkło akrylowe (pleksa) format panelu [mm] 

HPL kamień panel elewacyjny Lamella

płyta włókno-cementowa kaseton elewacyjny panel sidingowy grubość panelu [mm] 

inna (proszę opisać): producent 

Układ okładziny elewacyjnej – jeśli możliwe proszę załączyć rysunek CAD

poziomy pionowy poziomy z przesunięciem pionowy z przesunięciem nieregularny

Dane i lokalizacja inwestycji 

rodzaj budynku nowy budynek renowacja ulica

nazwa inwestycji kod pocztowy/miasto

pow. elewacji [m2] wysokość budynku [m] 

Prosimy o przesłanie wszystkich dostępnych dokumentów 
projektowych i wypełnionego arkusza danych na adres: 
infoPL@ejot.com lub mszymaniak@ejot.com 

Mocowanie okładziny elewacyjnej 

mocowanie widoczne wkręty nity listwy modułowe inne (proszę opisać) 

mocowanie niewidoczne klejowe system agrafkowy system zaciskowy, klipsy

Układ profili nośnych 

układ pionowy układ poziomy

układ pionowo-poziomy układ poziomo-pionowy

Termoizolacja 

1-warstwowa 2-warstwowa 

grubość [mm]

Głębokość systemu  

 do przedniej pow. profila nośnego [mm]

długość konsoli [mm]

Podłoże

beton

tak nie

drewno cegła szczelinowa

cegła pełnabeton komórkowy

stal [mm] ETICS [mm]

Badanie wytrzymałościowe

wytrzymałość na wyrywanie [kN]

format cegły

podłoże widoczne

Uwagi Wypełniając arkusz danych i wysyłając go do nas 
wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich 
danych osobowych w celu wyjaśnienia zgłoszonej przez 
Ciebie sprawy i kontaktu z Tobą w związku z Twoim 
zapytaniem. Administratorem podanych danych 
osobowych jest EJOT Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Opcjonalny zakres usług (oprócz wstępnej wyceny i obszaru referencyjnego) 

statyka projekt detale konstrukcyjne plan montażu współczynnik przenikania ciepła U

Planowane rozpoczęcie prac Oferta wymagana do* * Proszę wziąć pod uwagę czas przetwarzania ok. 7 dni. 

waga [kg/m2] 
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