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

9- ПЕ*2_ДОШКА БУКОВА НЕОБРІЗНА
ПРОПОЗИЦІЯ ПРЯМОГО ЕКСПОРТУ - з питаннями по безпосередньому експорту можна звертатися за контактами:

представник в Україні Володимир (098) 945 67 88; представник у Польщі Кшиштоф Августинович: +48 6084
64 036; e-mail: wood_trade2011@ukr.net

ВОЛОГІСТЬ

свіжий розпил та суха (вологість <12%)

СТАН

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

РОЗПИЛОВКА

торці повинні бути паралельними один до одного і перпендикулярними до
необрізаних сторін

ЗАХИСТ ТОРЦІВ

обробка торців здійснюється водоемульсійною фарбою без розбавлення
водою

ПАКУВАННЯ

дошки укладаються на бруски розмірами 75 х 75 х 1150 мм в 21 ряд по висоті
на хвойні прокладки розміром 20х20х1150 мм. Відстань між прокладками – 500
мм. Вологість прокладок не повинна перевищувати 20%

ДОПУСК В ММ.

товщина -0/+3; ширина -0/...; довжина -0/+20

УМОВИ ПОСТАВКИ

DAP, Ярослав, Польща

ЦІНА

продавцеві товар оплачується в ЄВРО (безпосередній експорт)

ОПЛАЧУВАНІ РОЗМІРИ

52 х >200 х 2000-6000 мм (свіжепилений стан) = 150 ЄВРО
48 х >200 х 2000-6000 мм (суха дошка <12%) = 180 ЄВРО

Сорт

Розпилочні розміри в мм.
Товщина

Ширина

Довжина

Ціна

Якісні параметри

Всі сторони вільні від наступних вад: гниль,
свіжепилена сорт
ІІ

52

>200

20006000

пошкодження шкідниками, деформації - тобто 4
150 ЄВРО

сторони чисті.
Допускається: здорове ядро без обмежень в
кількості, частково знебарвлене

Допуски, мм

-0 / +3

-0 / ...

-0 / +20
Всі сторони вільні від наступних вад: гниль,

суха (вологістю
<12%) сорт ІІ

48

>200

20006000

пошкодження шкідниками, деформації - тобто 4
180 ЄВРО

сторони чисті.
Допускається: здорове ядро без обмежень в
кількості, частково знебарвлене

кількості, частково знебарвлене
Допуски, мм

-0 / +3

-0 / ...

-0 / +20

