
Formularz zamówienia wytycznych VdS 
 

Dane do faktury: 
 

Imię i nazwisko 
zamawiającego 

 
………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa firmy 
………………………………………………………………………………………………… 

Adres 
Kod pocztowy  
Miejscowość 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

NIP 
………………………………………………………………………………………………… 

E-mail 
………………………………………………………………………………………………… 

Telefon 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Dane do wysyłki: 

 Zgodne z danymi do faktury 

Nazwa firmy 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

Dział/ Do rąk 
………………………………………………………………………………………………… 

Adres 
Kod pocztowy 
Miejscowość 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
Przelew na konto bankowe na podstawie faktury z terminem płatności 14 dni. Przeliczenie z 
EUR na PLN w dniu wystawienia faktury wg kursu średniego NBP. 
 
Zgadzam się na wykorzystywanie podanego adresu e-mailowego przez VdS Schadenverhütung GmbH 
do celów informacyjnych oraz do przesyłania ofert handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili 
wycofać listownie lub e-mailem. 
 

…………………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Data, pieczątka firmy Czytelny podpis os. upoważnionej 

 

 

Numer 
publikacji 

Tytuł publikacji VdS - forma książki 
Cena netto 

w Euro 
Ilość 

VdS CEA 
4001pl 

Wytyczne VdS-CEA dotyczące instalacji tryskaczowych -
Projektowanie i instalowanie 

100,00 € / 
netto 

 

VdS 2095pl 
Wytyczne VdS dla automatycznych systemów sygnalizacji 
pożarowej 
Projektowanie i instalowanie 

90,00 € / 
netto 

  

VdS 2496pl 
Wytyczne dotyczące wysterowania stałych urządzeń 
gaśniczych 
Projektowanie i instalowanie 

52,00 € / 
netto 

  

VdS 2134pl 
Ciepło spalania materiałów izolacyjnych kabli 
i przewodów, Instrukcja obliczania obciążeń ogniowych 

4,25 € / netto  

VdS 2833pl 
Wytyczne VdS dotyczące instalacji sygnalizacji zagrożeń, 
Rozwiązania ochrony przeciwprzepięciowej dla instalacji 
sygnalizacji zagrożeń 

8,00 € / netto 
  

VdS 2878pl 
Połączenie sieciowe (wzajemne połączenie) starych i 
nowych instalacji systemów sygnalizacji pożarowej 

NOWE
 6,30 € / netto 

  

VdS 2212pl 
Książka eksploatacji dla wodnych instalacji gaśniczych 25,00 € / 

netto 
 

VdS 2182pl 
Książka eksploatacji dla automatycznych systemów 
sygnalizacji pożarowej 

NOWE
 7,40 € / netto 

  

VdS 2240pl 
Książka eksploatacji dla stałych urządzeń gaśniczych 
gazowych i proszkowych 

NOWE
 

26,50 € / 
netto 

 

VdS 2241pl 
Książka eksploatacji dla instalacji do wykrywania i gaszenia 
iskier 

NOWE
 

19,60 €/ 
netto 

 

VdS 2234pl 
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz kompleksowe 
ściany oddzielenia przeciwpożarowego 

20,00 € / 
netto 

  

VdS 2135pl 
Wytyczne VdS dotyczące instalacji sygnalizacji zagrożeń, 
Symbole graficzne instalacji sygnalizacji zagrożeń 

16,00 € / 
netto 

 

VdS 2350pl 

Wytyczne VdS dotyczące mechanicznych urządzeń 
zabezpieczających - sejfy na klucze - Projektowanie, 
instalowanie, obsługiwanie 

NOWE
 

22,60 € / 
netto 

  

VdS 2380pl 

Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe 
urządzenia gaśnicze na gazy obojętne 
Projektowanie i instalowanie 

53,00 € / 
netto 

  

VdS 2381pl 

Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe 
urządzenia gaśnicze na gazy chlorowcopochodne 
węglowodorów Projektowanie i instalowanie 

NOWE
 

52,75 € / 
netto 

  

 


