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*2_ФРИЗА ДУБОВА 270
УВАГА! Змінились пиляні розміри: 30х82х270 мм. Оплачувані розміри: 29х78х270 мм
І - ІІ

NATUR - 250 EUR

Поставка фризи дубової – СПЕЦИФІКАЦІЇ 1 та 1*2 - повинна бути попередньо погоджена з Богданом
Цимбаліста ( конт. тел. (098) 720 08 11 ) щодо об’єму та дати.
У поставці фризи розмір 270 <10%!

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

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

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ СКАЧАТИ ОКРЕМО АРХІВНИМ
ПАКЕТОМ

УМОВИ ПОСТАВКИ

Склад ПОКУПЦЯ

ЦІНА

І - ІІ NATUR - 250 ЄВРО У поставці фризи розмір 270 <10%!
По курсу НБУ на дату поставки. Платникам ПДВ доплачується сума ПДВ

ОПЛАЧУВАНІ РОЗМІРИ

Сорт

29 х 78 х 270 мм

Розпилочні розміри в мм.
Товщина

Ширина

Довжина

Ціна

Якісні параметри

чотири сторони чисті - без серцевини, гнилі,
деформацій, косослоя, плісняви, пилу, стружки.
І - ІІ NATUR

30

82

270

допускаються живі здорові сучки діаметром до
10 мм на широкій стороні, але не ближче 10 мм

І - ІІ NATUR

30

82

270

10 мм на широкій стороні, але не ближче 10 мм
від країв заготовки.
Заболонь (до 40% ширини заготовки).
Укладається в один палет

Допуски, мм

-0/+3

-0/+3

- 0 / + 10

