
Hurtownia  Komandor  oferuje  usługi  zarówno dla  firm jak  i  klientów indywidualnych –  z  nami  sprawnie
wykonasz remont, zmodernizujesz stare meble czy zamówisz towar do swojej stolarni.  Świadczymy usługi
w szkle i płycie w oparciu o profesjonalny park maszynowy i wykwalifikowany personel. Formatki z płyty
meblowej i szkła oraz fronty przesuwne możesz zamówić przez internet korzystając z naszego konfiguratora
– oprogramowanie do zleceń rozkroju online. 
Wymierz jakie formatki są ci potrzebne, wybierz kolor, okleinowanie krawędzi i grubość płyty.
Wycena online znacząco przyspiesza cały proces wyceny. 
Po  wysłaniu  Twojego  pliku  na  nasz  adres  mailowy  dok.poznan@komandor.pl otrzymasz  informację  o
wysokości zaliczki, numerze konta do wpłaty i terminie realizacji. 

Jak to zrobić?

Wejdź na stronę Wielkopolskiej Hurtowni Komandor i kliknij w baner po prawej stronie „strefa hurtownika:

Następnie wejdź w „konfigurator frontów i formatek”:

mailto:dok.poznan@komandor.pl


Wypełnij  pola  rejestracji,  koniecznie  w  pierwszym  zaznaczając  region  Wielkopolski  (w  przeciwnym
przypadku nie otrzymamy twojego zlecenia). Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia prześlemy login i hasło.



Jak wykonać rozkrój?

Pierwszym krokiem jest wybór grubości płyty bądź szkła, rodzaju oraz koloru.
Możesz wybrać formatki w standardowych grubościach tj; 10, 16 i 18mm, a także pogrubiane 10+10mm,
10+18mm i 18 + 18mm. 
Szkło ma grubość 4mm za wyjątkiem, szkła przezroczystego i mlecznego klejonego z folią bezpieczną –
4,6mm. 

PAMIĘTAJ – zawsze podajemy wymiar docelowy formatki! Nie odejmuj grubości PCV,
podaj wymiar „na gotowo”



Następnym krokiem jest podanie parametrów formatki.

Jeśli zamawiasz formatki szklane zaznacz czy mają zostać oszlifowane – stosujemy szlif trapezowy 1x1mm.
Możesz  wybrać  opcję  podklejenia  folią  bezpieczną  –  w  przypadku  zbicia  kawałki  szkła  pozostaną
przyklejone i nie rozsypią się po podłodze – podobnie do szyby samochodowej. Takie rozwiązanie najlepiej
zastosować w przypadku wypełnienia frontów. 



Podczas rozpisywania  rozkroju  na formatki  z  płyty  działasz  podobnie  jak  w przypadku  szkła  :  wybierz
grubość  obrzeża i  kolor,  a  następnie  wpisz  wymiary  i  zaznacz ewentualne krawędzie  do  wykończenia
okleiną. Dodatkowo możesz wybrać frezowania pod HDF, listwę LED, zlacza rafix i minifix - więcej informacji
(np. szerokość, głębokość czy odległość frezu od krawędzi,  rozstaw złaczy) możesz wypisać w okienku
„uwagi”.  Zaznaczenie punktu „kopiuj  parametry do następnej formatki”  spowoduje,  że następna dodana
formatki będzie identyczna z poprzednią.
Jeśli formatka jest gotowa i chcesz wpisać parametry kolejnej – dodaj ją do listy formatek.



Przez konfigurator możesz również wybrać formatki kształtowe – program poprosi Cię jedynie o wymiary

dodatkowych krawędzi lub łuków.



Gdy wypiszesz wszystkie  potrzebne formatki  dodaj  zamówienie  do koszyka – pojawiają się  tam Twoje
wszystkie zmówienia.

Przed  wysłaniem  zamówienia  do  naszego  zakładu  produkcyjnego  można  w  okienku  „uwagi”  dodać
informację czy formatki mają zostać wykonane w trynie ekspress (50% dopłaty, realizacja na drugi dzień)
czy pogotowie (100% dopłaty, realizacja w tym samym dniu roboczym jeśli zamówienie przesłane jest do
godziny 12:00). Jeśli wszystko jest gotowe kliknij „potwierdź zamówienie”.

Opracowała Agata Walkowiak


