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

31_ДОШКА ДУБОВА "STYLE" ПІДПАР.
Торці обробляти лише парафіном.
Лісова первинка вимагається.

ВОЛОГІСТЬ

Свіжий розпил

СТАН

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

РОЗПИЛОВКА

Сторони повинні бути паралельними з гострими кінцями, кут обрізки має бути
прямим

ЗАХИСТ ТОРЦІВ

Торці обробляти парафіном

ПАКУВАННЯ

Дошки укладаються на піддон шириною 1100 мм, прокладки ялина/сосна
20х20х1100мм, крок 300мм.
Упаковка піддон - 21 ряд в верх і через всю ширину, відступаючи по 20мм між дошками.

650 і 850мм укладаються на піддон в довжину по 2 штуки, тобто довжина
піддону 1500 i 1900мм.
Інформація з розмірами/шт/м3/найменуванням виробника/датою поставки кріпиться
спереду піддону.

Піддони з дошкою перев'язуюються поліпропіленовою стрічкою.
ДОПУСК В ММ.

по товщині: -0/+3 по ширині: 0/+5 по довжині: 0/+10

УМОВИ ПОСТАВКИ

Склад ПОКУПЦЯ.

ЦІНА

Сорт RUSTIK - 290-320 ЄВРО. По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ
доплачується сума ПДВ

Сорт

Розпилочні розміри в мм.
Товщина

Ширина

Довжина

Ціна

Якісні параметри

А сторона :
здорові сучки до 60 мм, але не
ближче ніж 15 мм від краю
чорні невипадаючі до 20
мм, але не ближче ніж 15 мм
від краю

Б сторона:
здорові сучки до 60 мм, але не
ближче ніж 15 мм від краю
чорні невипадаючі до 30
мм, але не ближче ніж 15 мм
від краю
Допускаються :
RUSTIK

30

145/165

620/720/820/920

290 ЄВРО

перерізана серцевина та

145/165

1020/1120/1220/1320/1420/1520

320 ЄВРО

матеріал біля серцевини
вросла кора, шириною до 3 мм
і довжиною 15 мм
заболонь до 30% від об'єму,
зміна кольору, (сіра) заболонь
колір для дуба "підпар" :
допускається колір підпару з
натуральними змінами
кольору, не натуральна не
допускається
Дефекти, які не допускаються
:
тріщини ,
гниль,
механічні пошкодження,
пошкодження шкідниками.

Допуски,
мм

-0/+3

-0/+5

-0/+10

