
Arkusz doboru klimatyzatora do pomieszczenia 

 

 
Imię i nazwisko Klienta / nazwa Firmy ………………….....………………..............…………………..………….  

 

Adres:...........………………….………………………………………….….………………………………………… 

Lokalizacja budynku (miejscowość): ………………………………..….. 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Solar Polska sp. Z o.o.  z siedzibą w Łodzi. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i 

obsługi przez Solar, w celach marketingowych. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody Twoje dane będą przetwarzane także w celu komunikacji 

marketingowej e-mailem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci praw znajduje się w naszej Polityce prywatności 

na solar.pl 

 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Solar Polska sp. Z o. o.  z siedzibą Łodzi 91-412 przy ul. Rokicińskiej 162, KRS 0000003924 Sad Rejonowy dla 

Lodzi -Śródmieścia, XX Wydział KRS Kapitał Zakladowy65.050.000 PLN NIP 7292302271 na numer telefonu lub/i adres email podany na formularzu 

doboru informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu 

bezpośredniego. (pole obowiązkowe) 

 

Rodzaj budynku: 

  

☐ mieszkanie prywatne    ☐ biuro   ☐ pomieszczenie handlowe 

 

☐ dom jednorodzinny    ☐ kontener biurowy                   ☐ budynki wykonane ze szkła 

 

☐ zabudowa szeregowa                             ☐ inny…………………………… 

 

 

Pomieszczenia chłodzone: 

 
Nazwa 

pomieszczenia  

Powierzchnia 

pomieszczenia  

Wysokość 

pomieszczenia  

Ekspozycja 

okien/drzwi 

zewnętrznych 

przeszklonych*  

Rodzaj ochrony 

przeciwsłonecznej 

zastosowanej w 

oknach**  

Źródła ciepła w 

pomieszczeniach 

***:  

Liczba osób 

przebywających w 

pomieszczeniu   

Rodzaj 

szyb****: 

Powierzchnia 

szyb  

         

         

         

         

         

         

         
* północ, północny – zachód, północny – wschód, południe, południowy – zachód, południowy – wschód, zachód, wschód, brak 

** rodzaj ochrony przeciwsłonecznej zastosowanej na oknach: żaluzje wewnętrzne, markiza, żaluzje zewnętrzne, brak   

*** źródła ciepła - dodatkowe urządzenia, które podwyższają temperaturę w pomieszczeniach chłodzonych 
**** szyby pojedyncze, szyby podwójne, szyby izolowane 

 

 

Typ układu : 

☐ split    ☐ multi-split 

 

 

Typ jednostki wewnętrznej: 

☐ jednostka ścienna                                            ☐ konsola podłogowa             ☐ jednostka kasetonowa 60x60   

☐ jednostka kasetonowa 90x90                          ☐ jednostka kanałowa              ☐ jednostka sufitowa 

 

 

 

Jakie funkcje ma pełnić klimatyzator:   

  ☐ chłodzenie                                                        ☐ chłodzenie/grzanie 
 



 

Okna dachowe:  

☐ tak (powierzchnia okna dachowego:…) ☐ nie 

 

Rodzaj dachu:  

                                   ☐ dach płaski                 ☐ dach pochyły 

 

 

Czy dach jest izolowany:  

☐ tak   ☐ nie 

 

Budowa ściany: 

materiał i grubość izolacji: ……………………………….…;       …………….cm  

materiał i grubość ścian: ……………………………………;        ……………cm 

 

 

Izolacja dachu: 

typ materiału izolacyjnego: ………………………………… grubość izolacji dachu: ………………………cm 

typ materiału izolacyjnego: ………………………………… grubość izolacji dachu: ………………………cm 

 

 

Izolacja podłogi: 

typ materiału izolacyjnego: ………………………………… grubość izolacji: ………………………cm 

typ materiału izolacyjnego: ………………………………… grubość izolacji: ………………………cm 

 

 

 

 
Jako załącznik prośba o dołączenie zdjęcia rzutu budynku lub odręcznego narysowania planu budynku wraz ze 

zwymiarowaniem pokoi oraz podaniem powierzchni. Na rysunku powinna być zaznaczona orientacja budynku.  

 

 

Dodatkowe uwagi: ………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


