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Qüestionari pre-estudi per la instal·lació d'una estufa Ecofoc.
L'objectiu d'aquest qüestionari es recollir la major informació possible a fi de poder-vos oferir el
millor servei professional en funció de les nostres competències.
Podeu adjuntar un plànol de la casa, fotografies, o qualsevol informació que considereu útil (estudi
tèrmic, per exemple).Gràcies per la vostra col·laboració.

DADES PERSONALS
NOM I COGNOMS
ADREÇA POSTAL
TELÈFON

(mòbil)

(fixe)

CORREU ELECTRÒNIC

INFORMACIÓ SOBRE LA CASA A ESCALFAR
Any de construcció
Ocupació anual de la casa.
Indiqueu si es tracta d'una
domicili habitual o una segona
residència. Si marxeu durant
temporades ( de vacances, etc...)

Ocupació setmanal de la
casa.
Indiqueu si marxeu el cap de
setmana, les hores a les que esteu
per casa normalment. Si treballeu
a casa o fora, si hi ha nens, etc...
un breu comentari sobre la vostra
vida

TEMPERATURES DE CONFORT EN º C PER A VOSALTRES
Matí

Jornada

Habitacions
Zones d'estar
Altitud de la casa

metres s.n.m.

Tarda

Nit

SISTEMA DE CALEFACCIÓ ACTUAL DE LA CASA
Sistema calefacció actual
Indiqueu si es possible la
potència, el numero d'emissors,
radiadors, etc...

Consum anual de
combustible per calefacció
(Indiqueu si es tracta de Kwh d'electricitat, litres de gasoil, m3 de gas, tones de
llenya, etc...

Factura anual de calefacció

€

SUPERFÍCIE A ESCALFAR
Planta baixa

1er pis

2on pis

TERMINI DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE
(Indiqueu una data de fi de projecte)

PROPÒSIT DEL VOSTRE PROJECTE
(Indiqueu si el vostre propòsit es tenir una estufa com a
suport d'una altre sistema de calefacció, o com a sistema
de calefacció principal. Si teniu interès en un forn, cuina,
bancs calents, etc...)

PRESSUPOST MÀXIM IDEAL
Es important omplir aquesta casella. El preu d'una estufa
es molt variable segons els vostres desitjos, materials,
estètica, obres auxiliars, etc...

Total en € (totes les taxes incloses)

Es indispensable que adjunteu plànols de casa vostra indicant:







lo orientació cardinal de la casa (Nord)
breu descripció dels entorns de la casa ( casa aïllada, adossada...)
dimensions i ús de les diferents estances
conductes de xemeneia existents
ressenya de materials dels murs, aïllaments, tancaments...
fotografies

Aquesta informació la podeu indicar sobre els plànols o podeu seguir el següent formulari.

LA PLANTA A ESCALFAR
Murs i tancaments de l'exterior
Materials, espessor, aïllaments,...

Murs interiors
Materials, espessor, ...

Vidres
Simple, doble, antiguitat...
Marcs: alumini, PVC, fusta...

Superfície total de vidres
Estimació en m2

Tipus de paviment
Forjat sanitari, terra radiant, ...

Aïllaments de la teulada
Tipus, material, espessor,...

Tipus de teulat
Sobre estructura, bigues, encofrats
Antiguitat, estat actual,...

Tipus de terra
Rajoles, parquet, ...

CONDUCTE DE XEMENEIA
Metàl·lic: galvanitzat, inoxidable,
aïllat,...

Conducte d'obra
Existent, a crear
(Antiguitat, estat actual ....)

ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS
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