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Kitöltési útmutató bútorlap szabászati megrendeléshez
Kedves Vásárlóink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy:
Megrendelést csak jól áttekinthető (egyértelmű) írásos formában áll módunkban elfogadni, saját megrendelőpapírunkon
(mely elérhető irodánkban, vagy interneten a www.somy.hu web oldalon.
A megrendelés leadásnak módjai: irodánkban, vagy emailben: lapszabaszat@somy.hu
Kitöltendő adatok: megrendelő neve, címe, telefonszáma, az áru pontos megnevezése, a szabott bútorlap kész mérete
milliméterben (élzárással együtt, amely lehet 0,4mm, 1,0mm vagy 2mm ABS)
Áfa-s számla igény esetén: számlázási név, számlázási cím (fizető neve), adószáma.
Megrendelőink kérhetik az un. „bérszabást”. Ez azt jelenti, hogy annyi tábla bútorlapot kell megvásárolni, amelyből a
megrendelt mennyiség elkészíthető. Ebben az esetben a megmaradt hasznos „darablapokat” is átadjuk.
20m2 feletti rendelést automatikusan „bérszabásban” készítjük. A megrendelést kombinálni nem lehet, miszerint: szabásbérvágás.
Egy megrendelőlapon vagy „bérszabás”, vagy „szabás” rendelhető.
Az elkészült méretre vágott bútorlapokat max. 3 munkanapon belül elszállítani szíveskedjenek. Egyúttal felhívjuk
figyelmüket, hogy a „bérvágásból” megmaradt darablapokat az átvétellel együtt azonnal el kell szállítani, tárolni sajnos
nem áll módunkban. A tárolásáért, állagmegóvásáért felelősséget nem vállalunk!
A „bérvágásból” esetlegesen megmaradt hasznos darablapok további méretre vágása, megmunkálása díjköteles, a
kifüggesztett mindenkori árlista alapján.
Ha többfajta megrendelést ad le, akkor annyi megrendelőlapot kell kitölteni.
Tájékoztatjuk a „bérszabást” leadó Tisztelt Megrendelőinket, hogy a Somy Kft. KORPUSZ lapszabász programot használ,
amely a lehetőségekhez képest a leggazdaságosabb kihozatalt biztosítja. (szélezés, minden lapféleségnél 20 mm, fűrészlap
vastagság, 5mm.)
Egyedi rajzokat, szabásterveket, nem áll módunkban elfogadni. Vitás esetben külön kérésre a kinyomtatott szabástervet
átadjuk.
Bútorlap szabászat: egy megrendelésben leadott lapszabászat esetén egy adott bútorlapra csak egyfajta színű, és egyfajta
méretű élzárás kérhető. (vagy 0,4mm, vagy 2mm). Ha ugyanarra a színű bútorlapra többféle színű, és többféle méretű
élzárást rendel, azt külön-külön megrendelőlapon kérjük leadni.
Egy alkatrészre csak egyfajta színű, és egyfajta méretű élzárás rendelhető!
Az alkatrészek további megmunkálása (frontvágás, szögvágás, pánthelyfúrás, … stb.) díjköteles, a kifüggesztett mindenkori
árlista alapján.
- Élzárás: a személyesen írásban leadott megrendelések esetén az élzárást aláhúzással kell jelölni. Az élzárást minden
esetben egyértelműen félreérthetetlen módon kell megjelölni. Az interneten található táblázatban 1-es vagy 2-es
számjeggyel kell jelölni.
Ha Tisztelt Megrendelőnk akkora bútorlapot rendel melynek egyik oldala 160mm-nél kisebb, és élzárást is rendel hozzá, azt
csak min. 160mm-es élzárással készült búrlapból tudjuk elkészíteni, ezért minden esetben min. 160 mm bútorlap + élzárás is
fizetendő. Továbbá Ha 160mm-nél rövidebb oldalon kell élzárást készíteni további +100 Ft/db díjat számolunk fel!
(visszavágás díja) Sajnos 80mm-nél rövidebb bútorlap élzárását nem tudjuk elkészíteni!
Frontvágást egyértelműen kérjük feltüntetni szíveskedjenek (rajzot kérjük mellékelni).
A pánthelyfúrást csak 35mm átmérővel tudjuk vállalni, 16mm-nél vastagabb alkatrészeken.
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