Firma “ECLIPSE” Anna Koziara

39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 15

tel. (017) 77 99 303

www.roletyeclipse.pl

Formularz zamówienia rolet materiałowych
Stero
L.p. Szerokość Wysokość Ilość wanie
[mm]
[mm]
sztuk strona
[L,P]

Nazwa
materiału

Numer
materiału
(ostatnie
cztery cyfry)

System

Kolor zabudowy
lub uchwytów

Dodatki / uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

zapytanie o wycenę produktu*
zamówienie*
Objaśniena :
Szerokość [mm]
Wysokość [mm]
Sterowanie [L,P]
Nazwa materiału
Numer materiału

- Szerokość rolety podana w milimetrach mierzona w miejscu zgodnym z rysunkiem pomiarowym dla danego systemu rolet.
- Wysokość rolety podana w milimetrach mierzona w miejscu zgodnym z rysunkiem pomiarowym dla danego systemu rolet.
- Strona po której ma być wykonany łańcuszek napędowy rolety (prawa lub lewa). Stronę określa się stojąc twarzą w kierunku kwatery okna.
- Nazwa materiału z którego ma być wykonana roleta. Nazwy materiałów umieszczone są we wzornikach tkanin.
- Numer materiału z którego ma być wykonana roleta. Numery materiałów umieszczone są we wzornikach tkanin przy każdym kolorze. Wystarczy
podać cztery ostatnie cyfry numeru tkaniny. W połączeniu z nazwą jednoznacznie określają one wybrany kolor.
System
- Rodzaj zamawianej roletki. PLUS – bez zabudowy, przeznaczony głównie do montażu naściennego; MINI – bez zabudowy, przeznaczony do
montażu na kwaterę okna; MICRO – w zabudowie, przeznaczony do montażu na kwaterę okna.
Kolor zabudowy lub uchwytów - W przypadku systemu MICRO określamy kolor zabudowy roletki wybrany ze wzornika kolorów zabudowy.
Dodatki / uwagi - Opcjonalne wyposażenie np. magnesy, prowadzenie żyłkowe, uchwyty nakładane do montażu bezinwazyjnego, zakończenie proste lub z
falbanką lub inne uwagi.
* - zaznaczyć właściwy kwadrat
Wzorniki I sposoby pomiaru o których mowa w tekscie dostępne są na naszej stronie internetowej www.roletyeclipse.pl przy każdym rodzaju produktu, którego
dotyczą.
Firma “ECLIPSE” nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie wykonane pomiary.

Dane zamawiającego
............................................................................................................................................

imię i nazwisko lub nazwa firmy
............................................................................................................................................

adres
............................................................................................................................................

kontakt ( telefon lub e-mail)

Data : ............................................................................
Podpis zamawiającego : ...............................................

