
ZLECENIE NR ....................................................... z dnia ............../.............../20.........

dla ........................................ tel. ...........................................                  planowany termin wykonania.............................

symbol płyty ......................................................... grubość obrzeża ................                               płatność:    GOTÓWKA
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BLATY NA METRY: min. odpad to 130 cm w jednym kawałku, przy mniejszym - sprzedajemy cały blat (wyjątek - blaty
z regałów do wyczerpania zapasów)

UWAGA: Prosimy podawać wymiary ostateczne ( wraz z obrzeżem ABS ), minimalna długość oklejanej krawędzi nie może 

być mniejsza niż 15 cm, nie okleja się dwustronnie elementu węższego niż 10 cm, dopuszczalny błąd wykonania +/- 1 mm; 

długość = kierunek słoja
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