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

1_ФРИЗА ДУБОВА
1. НОВА ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ СКАЧАТИ ОКРЕМО АРХІВНИМ ПАКЕТОМ
2. В зв'язку з обмеженою виробничою площею бракована продукція поставщика може зберігатися не
більше одного місяця з дня її поставки. Після вказаного терміну претензії щодо її зберігання і
повернення прийматися не будуть.

ВОЛОГІСТЬ

свіжий розпил

ЗАХИСТ ТОРЦІВ

У звязку з погодними умовами торці заготовок фризи тріскають від
морозу, тому потрібно парафінити крайні торці заготовок в палеті при
поставці заготовок у повних палетах, поскладаних на перекладах, та
парафінити всі торці заготовок при поставках у неповних палетах, або без
перекладів.
в літній період - з березня по жовтень - КРАЙНІ торці обробляються ПАРАФІНОМ
(ЧИСТИЙ, БЕЗ ДОМІШОК)

ПАКУВАННЯ

І-ІІ сорти поміщаються на одному піддоні, окремо складуються тільки різні
розміри. Палети: висота 34 або 21 ряд, 12 шт. в ряді, 320 мм – 5 рядів, 370мм і
420 мм – 4 ряди, європіддон – 1150 мм х 1600 мм (довжина); заготовки повинні
складатися виключно на прокладки розміром 20 х 35/40 х 1150 мм.

УМОВИ ПОСТАВКИ

Умови поставки: Склад ПОКУПЦЯ
УВАГА : довжина 520 мм має складати максимально 5% від об'єму поставки

ЦІНА

І - ІІ NATUR 410 ЄВРО

ІІІ-ІV ROBUST 290 ЄВРО

по курсу НБУ на дату поставки; Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ

ОПЛАЧУВАНІ РОЗМІРИ

Сорт

30 х 78 х 320/370/420/470 мм

Розпилочні розміри в мм.
Товщина

Ширина

Довжина

Ціна

Якісні параметри

Дефекти допускаються до 6% від загальної
кількості поставки
допускаються живі здорові сучки до 10 мм на
І - ІІ
NATUR

30

78

320/370/420/470/520

410 ЄВРО

широкій стороні,
білок до 1/3 ширини заготовки.
Укладається в один палет
УВАГА : довжина 520 мм має складати

максимально 5% від об'єму поставки
Допуски,
мм

-0 / +3

+3 / -0

-0 / +10
Допускаються живі здорові сучки до 20 мм,
табачні до 5мм, на широкій стороні не ближче
10 мм від краю,

ІІІ-ІV
ROBUST

30

78

320/370/420/470/520

290 ЄВРО

білок без обмежень (внутрішній і зовнішній).
На бокових гранях допускають здорові сучки
до 8 мм.
Укладається в один палет
УВАГА : довжина 520 мм має складати
максимально 5% від об'єму поставки

Допуски,
мм

-0 / +3

+3 / -0

-0 / +10

