
USŁUGI DODATKOWE

IlośćSzerokość formatki
[wymiar w poprzek słoja]

Długość formatki
[wymiar wzdłuż słoja]

Kolor / Symbol płyty Obrzeże ObrzeżeLp.
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UWAGA  - Jeżeli zamówienie nie zostanie odebrane w ciągu 7 dni od daty realizacji, zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy 50 zł netto za każdy rozpoczęty tydzień 
magazynowania zamówienia

Numer kontaktowy klienta

……………………………………………………………..
podpis osoby przyjmującej zlecenie podpis Klienta

……………………………………………………………..

Rysunki / dodatkowe adnotacje klienta

20

19

Ekspres lub Pogotowie stolarskie

Transport

Cięcie formatek  36 mm

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

Imię i nazwisko klienta
………………………………………………………………………………………………………

DANE KLIENTA Obrzeże: 2x45 mm

Wytyczne przyjmowania zleceń:

- Czas oczekiwania na realizację formatek z obróbką CNC

  to 8 dni roboczych,

- Minimalny możliwy wymiar do oklejenia to 80mm,

- Najmniejszy możliwy wymiar do przyjęcia na obróbkę CNC

  to 350x80mm

- Największy możliwy wymiar do przyjęcia na obróbkę CNC

  to 2800x1200mm (lub prosimy o konsultację)

- Formatki skierowane na CNC muszą posiadać wykonany rysunek

  z wymiarowaniem otworów/kształtów oraz przypisaną liczbę

  porządkową uwzględnioną w spisie

- Tryb pogotowie stolarskie - formatki wykonane "od ręki"

  lub w tym samym dniu roboczym (zamówienie na pojedyncze formatki)

  (dopłata 100%)

- Tryb ekspress - formatki wykonane na 2-3 dzień roboczy (dopłata 50%)

- Wymiar będący długością formatki jest wymiarem wzdłuż słoja

(18mm + 18mm)
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