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           TÖMÖRFA AJTÓFRONT MEGRENDELŐ SABLON

Megrendelő neve:*    A megrendelés napja:*

Számlacím:*    Határidő:

Mobil:*    Aláírás:*

E-mail cím:*

A frontok anyaga: ( kérem karikázza be )

Tölgy Juhar
Gőzölt bükk
Fenyő

Ajtó betétjének marása: ( kérem karikázza be )

LEMEZBETÉTES

KONTRAPROFILOS EGYENES CSAPOS

FILUNGBETÉTES KERETES SZAPPANMART

Ajtó formája: ( kérem karikázza be )

SZÖGLETES ÍVES       BAJÚSZÍVES 

Színe: ( kérem karikázza be )

NATÚR
LAKKOZVA
PÁCOLVA,  LAKKOZVA MILESI kódszám szerint:

ANTIKOLT

Furnér lemezbetétes 
egyenes csapozással

Bajúszíves 
filungbetétes

Íves filungbetétes Keretes 
lemezbetétes 
kontraprofilos

Keretes 
szappanmart

Szögletes 
filungbetétes



Megrendelő neve:  

Magasság (mm) Szélesség (mm) Darabszám Tipus 
Ajtó
Ajtó
Ajtó
Ajtó
Ajtó
Ajtó

Fiók   (minta nélkül)

Fiók   (minta nélkül)

Fiók   (minta nélkül)
Fiók   (minta nélkül)

Fiók   (CNC mart mintával)

Fiók   (CNC mart mintával)

Fiók   (CNC mart mintával)

Fiók   (CNC mart mintával)

Fiók   (CNC mart mintával)
Fiók   (CNC mart mintával)

Üvegkeretes
Üvegkeretes
Üvegkeretes
Üvegkeretes
Üvegkeretes
Túlméretes    (1297 x 597 mm-nél nagyobb)

Túlméretes    (1297 x 597 mm-nél nagyobb)

Túlméretes    (1297 x 597 mm-nél nagyobb)

Túlméretes    (1297 x 597 mm-nél nagyobb)

Túlméretes    (1297 x 597 mm-nél nagyobb)

Összesen darab:



Folyóméter, db
Pillérléc: (folyóméter)
Párkányléc szálban: (2 folyóméter)
Fényléc szálban: (2 folyóméter)
Polckorlát: (folyóméter)

Határidő:  30 nap

MEGJEGYZÉS:
A megrendelésben szereplő megnevezéseket, méreteket, darabszámot, szinkódot leellenőriztem. 

Az ajtófrontok kézi megmunkálással készülnek, nem nagyipari megmunkálással, ezért a felületen a kézi megmunkálás nyomai láthatók.

Felárak:1m² alatt +20%; 3m² alatt +5%

Egyedi felárat  az 1297X597 mm -nél nagyobb befoglaló méretű keretek eseténben számolunk fel. (+25%)

Módosítani csak a megrendelés napján tudok. Minden további változtatás új megrendelésnek számít.

Az utángyártott alkatrészeknél, ajtófrontoknál a színazonosságot nem tudjuk 100%-ra garantálni a tömörfa sajátosságai miatt!

Elfogadom, hogy fa és a pác sajátosságai miatt az ajtófront szine a kiválasztott bútorlaptól (szinmintától) néhány árnyalattal eltérhet.

A megrendelt árút a telefonos kiértesítéstől számított HÁROM  napon belül átveszem.

A 30cm-nél keskenyebb szélességű ajtófrontokat csak filungbetét nélkül tudjuk gyártan.

A tömörfaajtók kialakítását értelmeztem. A fiókelők mintáját megértettem.  A szolgáltatási ismertetőt ismerem és elfogadom.

Garanciális feltételek: A fömörfa ajtófrontok tartós nedvesség hatására megdagadhatnak. Ilyen esetben az ajtófrontok javítása nem garanciális.

A részletes garanciális feltételeket elolvastram és elfogadom . Az ajtófrontokat megrendelem.

A fenti termékeket megrendelem


