Minerální zateplovací desky Multipor

OBJEDNÁVKA ZPRACOVÁNÍ POSUDKU

Vliv vnitřní izolace Multipor na konstrukci objektu
1. Údaje o objednateli
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště (ulice, č. orientační, město, PSČ):
E-mail:

Mobil:

Přesný název firmy dle Obch. rejstříku:

IČ:
DIČ:

Sídlo firmy:
Fakturační adresa:
Jméno a příjmení kontaktní osoby:

Mobil:

E-mail:

2. Údaje o stavbě
Jméno investora:

Investor totožný s objednatelem:

Místo stavby (obec, ulice):

Nadmořská výška:

Ano

Ne

m n. m. (výška 1NP)
Podlaží/umístění místnosti ke konzultaci:

Suterén

Předpokládaná tl. desky Multiporu:

50 mm

75 mm

Velikost oblasti, která má být zateplena:

1 NP

Další podlaží:

100 mm

Jiná:

m

Je řešená oblast z vnější strany vystavena silnému dešti?

Ano

Ne

Vlhkost ve zdivu - sanační opatření:

Ano

Ne

Typ sanačního opatření (popis):

Rok výstavby:

Vytápění:

stávající

Typ vytápění:

radiátor (ústřední vytápění)
jiné

mm

2

nové
podlahové (stěnové plošné sálavé)

(popis):

3. Popis hodnocené místnosti (v níž se nachází hodnocená konstrukce)
Název a účel místnosti:

Popis provozu:

4. Popis přiléhajících místností k hodnocené místnosti
Název a účel místnosti:

Zpracovatel posudku:
Xella CZ, s.r.o., Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, IČO: 648 32 988
Kontaktní osoba: Ing. arch. Zuzana Menšíková,
email: zuzana.mensikova@xella.com,
telefon: +420 606 646 157.

Popis provozu:

konvektory (konvenční zdroj)

5. Přílohy (Pozn. Bez doložení požadovaných příloh není možné posudek vypracovat.)
Projektová dokumentace

situace (světová orientace objektu a posuzované stěny)
stavební část (půdorys, řez objektu)
detaily - přiléhajících konstrukcí (podlahy, stropy, střecha)

Přehledný náčrt bytu/domu/detailu
Uvažovaný součinitel prostupu tepla U (W/m2K)

Požadavek
normový

U = 0,3 W/m2K

nízkoenergetický

U = 0,25 W/m2K

pasivní

U = 0,18 W/m2K

jiný:

U=

W/m2K

Fotodokumentace řešené konstrukce/detailu (pokud je k dispozici)
Poznámka:
Objednávku vyplňte co nejpřesněji, vytváří základ pro tepelně technické hodnocení konstrukce. Nepřesné údaje vedou ke špatnému hodnocení
konstrukce. V takovém případě nenese zhotovitel posudku zodpovědnost za správnost posouzení.
Cenovou nabídku tepelně technického posouzení vám na vyžádání poskytne obchodní zástupce společnosti Xella.
Bližší informace naleznete: https://www.ytong.cz/odborne-poradenstvi-v-regionech.php
Vyplněnou objednávku, vč. příloh předejte Vašemu obchodnímu zástupci Xella CZ.

Objednatel bere na vědomí, že společnost Xella CZ, s.r.o., se sídlem Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, IČO: 64832988, („Správce“) je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) oprávněna
zpracovávat osobní údaje o příjemci nabídky v rozsahu, ve kterém byly tyto údaje příjemcem nabídky nebo jinou oprávněnou stranou Správci poskytnuty nebo případně byly
obsaženy v dalších poskytnutých dokumentech a to za účelem vypracování obchodní nabídky stavebního materiálu, jehož je Správce výrobcem. Dále bere objednatel na
vědomí, že Správce může za účelem případného plnění nabídky předat osobní údaje rovněž svým obchodním partnerům v oblasti retailového prodeje stavebních materiálů.
Správce bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, maximálně však 24 měsíců. Pakliže dojde k využití obchodní
nabídky Správce, bude tento zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu přiměřenou potřebám ochrany před případnými právními nároky vůči Správci.
Správce k předmětnému zpracování uvedených osobních údajů využívá služeb dalších zpracovatelů, jejichž seznam je uveden na webových stránkách Správce www.ytong.cz/zpracovatele. Osobní údaje jsou v souvislosti s outsourcingem některých činností Správce zpracovávány v rámci obchodní skupiny/koncernu
Xella v dalších zemích EU/EHP.
Objednatel bere rovněž na vědomí, že má vůči Správci právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých či doplnění
neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány,
anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména,
je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů právo na přenositelnost údajů.

V

dne

Podpis objednatele

(jméno hůlkovým písmem)

Zpracovatel posudku:
Xella CZ, s.r.o., Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, IČO: 648 32 988
Kontaktní osoba: Ing. arch. Zuzana Menšíková,
email: zuzana.mensikova@xella.com,
telefon: +420 606 646 157.

