
ORBÁN JÁNOS
20l l Budakalász, Szalonka u. 20.
Szen,iz: Trizoltó Szerviz Kft.
Telephely: 201l Budakalász, Sport u. l
Telefon: 06 l20 l94 5-3884
E-mail : orban jarros64@gmail.com
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Fizetési mód:

Munkaszám:

Kelt: 202
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KARBANTARTÁSI JB GYZ ŐKÖNYV

A hordozható és szállítható tűzoltókészülékek, valamint a tűzoltó vízforrások és tartozékaik kötelezó
idószakos felülvizsgálatáról és karbantartásáról a vonatkozó jogszabályok és szabványok szerint.
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A felsorolt rossz tűzoltó eszközökjavítását, pótlását
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Készenlétben tartó cég neve, címe:

Karbantartás helye, címe:

Karbantartást végz cég neve:

Karbantartást vógzó cég címe:

Karbantartást végz neve:

Tárasaház

1053 Budapest, Papn velde u.2.

Tíizoltó Szerviz Kft.

20íí Budakalász, Sport utca í.
Bak Lász|ó

Tíizoltó késziilék
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P6 C Maxima
ABc
34 í83 x
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34 183 x

Karbantartásiid: * á,O22-

Tel: 06/26/ 340483,

Engedélyszám:

Mobil: 06l2al9l453 884

vF-15l712021

Éves karbantartás
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Megjegyzés
Készenlétihelye Típus

P6 C Maxima

Gyáriszáma Gyárt. év

145032 2019.01

145031 2019.01
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1 l, emelet

ll. emelet

Padlásfeliáró
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P6 Total 34 183 x 0948,1 2014.o1 2020.08.

ABc
ABc

Ill.:Karbantartási és szemrevételezési idó/negyedév:'.: . 9.LL.P.3, :.?l, C.: ll

dátum: karbantartás ideje

sz: negyedéves ellen zés
attila. ieney@qmail. com
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