
QUESTIONÁRIO DE TRANSPORTE (1/2)

Para uma entrega cuidada e pontual, precisamos de algumas informações. Por favor note que todas 
as informações são importantes, o formulário deve ser totalmente preenchido!
Depois de completo, por favor enviar para o email: innov@innov.solutions. 

Problemas de transporte e custos adicionais associados, que possam ocorrer devido a 
informações incompletas ou incorretas neste questionário, serão suportados pelo destinatário!

Nota importante: Dimensões, moradas e outros dados deste questionário de transporte devem ser 
considerados vinculativos. Após validação desta informação, caso se altere a morada de entrega, será necessário 
realizar novo questionário e poderá haver atualização de valores e prazos de entrega. 

Morada entrega

Contacto Telef. TM

Entrega a partir das   

Entrega não possível das

horas, até horas

Modelo

Peso kg

Ref.

Volume (A x L x F) XX

O valor de transporte foi considerado na condição de que o local possibilita condições de acesso para  
o equipamento referido. Se durante a entrega forem verificados desvios das condições reais para as
informações fornecidas neste questionário que tornem necessários trabalhos adicionais, ou recurso a 
outros equipamentos, o destinatário/Cliente será responsável por quaisquer atrasos e custos 
adicionais resultantes da informação errada ou incompleta.

Por favor, indique a largura mínima das escadas (observe restrições como corrimãos ou 
paredes da escada - veja o esboço na pág. 2)

Largura x profundidade do patamar

Cada degrau pode suportar com o peso total do cofre?

Rota de transporte - exterior do edificio 
É necessário que a estrada de acesso possibilite a circulação de veiculos pesados.

Parque/paragem de pesados

Rampa de carga/descarga

Disponibilidade de empilhador

não

não

não

não

não

sim

sim

sim

sim

sim

Tipo de piso (estrada/parque)

Possibilidade de utilização de camião com guindaste

Altura Larguracm cm

cmx

sim

Rota de transporte - interior do edificio - posicionamento final

Piso com degraus        sim não  qtd. degraus 

Patamares                              Material (ex.madeira, pedra) Largura Portas cm

saliências não
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PVC Marmore Pedra       Tapetes/alcatifas      Outros  

O pavimento suporta o peso do cofre em toda a sua rota? 

Trabalhos não previstos, podem provocar custos adicionais, contacte em caso de dúvida!

Necessário utilizar escadas?

O elevador suporta o peso do cofre?

Por favor especifique as dimensões úteis de carga do elevador:

não

não

não

De acordo com as normas EN 1143-1 e EN 14450, todos os cofres de peso inferior a 1.000 kg devem ser 
ancorados.
A ancoragem dos cofres é um serviço adicional e realizado, se solicitado, separadamente e após entrega 
e posicionamento definitivo do cofre.
Pretende a ancoragem do seu cofre?               sim    não

O transporte por elevador é possível?    sim    não

sim

sim

sim

Materiais/pavimentos na rota do transporte

Transporte por elevador

cmAltura da porta        Largura da porta                  cm

cmLargura do elevador Profundidade do elevador  cm

Escadaria – Por favor confirme

   Escadas retas    Escadas em ângulo de 90° com pedestal

 Escada em caracol 180°    Escada com ponto de hélice de 90 ° 

Data e local Assinatura e Carimbo

Largura patamar

Profundidade patamar
Largura
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