АДРЕСИ

ВАЖЛИВО

склад: с. Мальчиці, Львівська обл.

Категорично забороняється

e-mail: andriy_senyk2008@ukr.net

відвантаження пиломатеріалів без

Андрій Сеник - (050) 858 07 39 - менеджер

попередньої відправки на ел. пошту

по закупівлям

специфікації та її узгодження.

Юрій Муравйов - (067) 585 90 63 -

Недотримання цієї умови надає право не

первинка лісова

розвантажувати автомобіль і повернути

Лідія Гасьошин - (067) 984 24 54;

матеріал відправнику!

(063) 629 13 37 - менеджер по продажам

6_ДОШКА ДУБОВА СЕРЦЕВИННА ІІІ-ІV
у розділі сорт IV plus обов’язкова необхідність дотримання співвідношення по довжинах 2150/2350 : 2550 мм
50% : 50% на кожну поставку.

ВОЛОГІСТЬ

Свіжий розпил

СТАН

Дерево вільне від плісняви, стружки, слідів від прокладок і пошкодження від зберігання
на складі

РОЗПИЛОВКА

Дошки повинні випилюватися з дерева, що має прямий стовбур.
Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути прямим

ЗАХИСТ ТОРЦІВ

Обробка торців допускається лише парафіном

УМОВИ ПОСТАВКИ

Склад ПОКУПЦЯ

ЦІНА

сорт IV plus - 380-400 ЄВРО; сорт IV-R - 500/530 ЄВРО; сорт IV-Н - 320/570 ЄВРО.
По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ

Сорт

Розпилочні розміри в мм.
Товщина

Ширина

Довжина

Ціна

Якісні параметри

В цьому розділі обов’язкова необхідність
дотримання співвідношення по довжинах
2150/2350 : 2550 мм

50% : 50%

на кожну

поставку.
Допускається:
живі здорові сучки до 80 мм;
сорт IV
plus

28

215/235/255
215/235/255

2550
2150/
2350

Табачні сучки до 60 мм, але не ближче ніж 10
400 ЄВРО
380 ЄВРО

мм від краю дошки;
На бокових гранях здорові не випадаючі сучки
до 40 мм;
Закупорки довжиною 80 мм і шириною 30мм,
але не ближче ніж 10 мм від краю дошки,
Здорова зовнішня заболонь до 10 мм з обох
країв дошки;
Здорова внутрішня заболонь без обмежень;
Дозволяється серцевина на одній широкій
стороні дошки, але не ближче ніж 10 мм від
краю дошки.

Допуски,
мм

-0/+3

-0/+10

-0/+20
Допускається:

сучки здорові, зросші сучки, діаметром не
більше 60 мм дозволяються не більше 2 шт. на
дошці,
дозволяються прогнивші сучки до 30 мм і чорні
невипадаючі сучки до 40 мм;
повздовжня покоробленість до 7 мм на 6 м
довжини;
серцевина допускається лише здорова на одній
поверхні дошки;
сорт IVR

28

210/250/305

2000

500 ЄВРО

210/250

2450

520 ЄВРО

305

2450

530 ЄВРО

заболонь допускається лише з однієї сторони
дошки до 15 мм шириною.
Не допускається: прогнивша серцевина; реброві
сучки (по краях дошок); тріщини; криловатість
(викривлення); ураження грибком; пошкодження
шкідниками.
УПАКОВКА для цього сорту: в пакетах
приблизно 1100х1100мм, дошки однієї ширини і
довжини, прокладки товщиною 12 мм через
кожний ряд. Пакети перев’язані
поліпропіленовою стрічкою, повинні бути
зручними для розвантаження краном або
автонавантажувачем. Прокладки повинні бути
хвойні вологістю 20%.

Допуски,
мм

-0 /+3

- 0 /+10

-0/+20
Допускається:
живі здорові сучки до 70 мм;

сорт IV
-H

28

табачні сучки до 40 мм, але не ближче ніж 10

200

2030/2250

320 ЄВРО

200

2550

350 ЄВРО

215/237/255

2250

510 ЄВРО

215/237/255

2550

550 ЄВРО

закупорки довжиною 80 мм і шириною 10мм,

275

2250

530 ЄВРО

але не ближче ніж 10 мм від краю дошки,

275

2550

570 ЄВРО

здорова зовнішня заболонь до 20 мм, але на

мм від краю дошки,;
на бокових гранях здорові не випадаючі сучки
до 20 мм;

одній широкій площині дошки;
здорова внутрішня заболонь не допускається;
дозволяється серцевина на одній широкій
стороні дошки, але не ближче ніж 10 мм від

Допуски,
мм

краю дошки,
-0/+3

-0/+10

-0/+20

