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

23_ДОШКА ДУБОВА "OTTO"
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

Обов'язково необхідно від розтріскування захищати торці елементів
парафіном.

ПАКУВАННЯ

ширина 78 мм -- пиломатеріали складаються на переклади розміром
20х20х1100 мм; кількість рядів у палеті - 20. Максимальна висота палета може
бути не вищою, ніж 1,30 м. Відстань між прокладками не більшою, ніж 30 см.

ДОПУСК В ММ.

для ширини *78* = по товщині:-0;+3 / по ширині:-0;+5 / по довжині:-0;+10
для інших ширин = по товщині:-0;+3 / по ширині:-0;+10 / по довжині:-0;+10

УМОВИ ПОСТАВКИ

Склад ПОКУПЦЯ

ЦІНА

по розмірам і сортам - від 370 до 580 ЄВРО
По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ

Сорт

Розпилочні розміри в мм.
Товщина

Ширина

Довжина

Ціна

Якісні параметри

для ширини 78
НЕ дозволяється заболонь, тріщини, механічні
78
78
78
І

28

107
107
107
107
107

740 / 790 / 920
1390 / 1650
1990 / 2120 /
2460
620 / 720
770 / 820 / 920
1020/1120/1220
1320 / 1420
1520

пошкодження, зміни кольору, пліснява,
400 ЄВРО

пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки.

450 ЄВРО

допускається :

560 ЄВРО

Всі сторони чисті від будь-яких дефектів;

445 ЄВРО

допускаються поодинокі здорові сучки

470 ЄВРО
515 ЄВРО
550 ЄВРО
580 ЄВРО

діаметром до 3 мм;
здорові сучки діаметром до 4 мм на грані
для ширини 107
100% - І. Чотири сторони чисті. Рівна структура,
рівномірний колір.
Не припустима біль, у тому числі внутрішня,
кора, гнилизна,гнилі сучки, серцевина , механічні
ушкодження або інші дефекти.

Допуски,
мм

-0;+3

-0;+5

-0;+10

мм

НЕ дозволяється заболонь, тріщини, механічні
пошкодження, зміни кольору, пліснява,
пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки.
Допускається
Лицьова сторона чиста, без сучків і заболоні.
На другому (не лицьовому) боці допустима
здорова заболонь до 1/3 товщини, що не
Ix

виходить на лицьову сторону і сучки діаметром

28

до 20мм.
Сучки можуть бути як світлі, так і темні.
Не допускаються: гнилі і бічні сучки, осколкова
синява, кора, серцевина і її залишки,
червоточина, жовтий грибок, зміна кольору
(підпар), цвіль, механічні пошкодження та інші
дефекти .
Торці дошки обробляються технічним
парафіном відразу після торцювання.

Допуски,
мм

-0;+3

-0;+10

-0;+10
НЕ дозволяється заболонь, тріщини, механічні
пошкодження, зміни кольору, пліснява,
пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки.
Допускається

ІІ

28

107

850/ 950

370 ЄВРО

107

1150

385 ЄВРО

Лицьова широка сторона чиста (вільна від
будь-яких вад).
На нижній широкій стороні допускаються живі
здорові сучки діаметром до 10 мм ;
заболонь 1/3 від товщини
НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ: тріщини, гнилі сучки,
заболонь внутрішня, гнила пліснява (у тому числі
жовта), серцевина, червоточина;

Допуски,
мм

-0;+3

-0;+10

-0;+10
НЕ дозволяється заболонь, тріщини, механічні
пошкодження, зміни кольору, пліснява,
пошкодження хробаками, гниль, гнилі закупорки.
Допускається

ІІ

28

155

750/ 850/ 950

370 ЄВРО

155

1150

385 ЄВРО

Лицьова широка сторона чиста (вільна від
будь-яких вад).
На нижній широкій стороні допускаються живі
здорові сучки діаметром до 10 мм ;
заболонь 1/3 від товщини
НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ: тріщини, гнилі сучки,
заболонь внутрішня, гнила пліснява (у тому числі
жовта), серцевина, червоточина;

Допуски,
мм

-0;+3

-0;+10

-0;+10
Одна сторона (лицьова сторона) без дефектів.

І / ІІ

28

107

620 / 720

390 ЄВРО

107

770 / 820 / 920

420 ЄВРО

107

1020/1120/1220

450 ЄВРО

107

1320 / 1420

490 ЄВРО

107

1520

525 ЄВРО

На зворотній стороні припустимі «живі» сучки
до 6-8 мм.
«живі» сучки до 6-8 мм для заготовки шириною
до 107мм без обмежень по кількості на один
погонний метр.
Не припустима: біль, у тому числі внутрішня,
кора, гнилизна, гнилі сучки, серцевина , механічні
ушкодження або інші дефекти.

Допуски,

-0;+3

-0;+10

-0;+10

Допуски,
мм

-0;+3

-0;+10

-0;+10

