TILAUSLOMAKE, AJOPORTTI MALLI ”CITYPORTTI”
Tilaan Portti-Matti Oy :lta seuraavat tuotteet:
Porttiratkaisu, malli ”CITYPORTTI”
1 Ajoportti, aukon leveys 3,9 m
2 Ajoportti, aukon leveys 4,9 m
3
4

Hinta (€/kpl) (kpl)
2770,00
3210,00

Porttilehtien maatukipari
Pylväiden perustukset yhdistävä teräspalkki (200 x 200), kuumasinkitty

80,00
240,00

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %).
Huom. Tässä porttimallissa on porttipylvään sisälle integroitu ns. saranaton kääntörakenne, joka mahdollistaa
porttilehtien laajan avautumiskulman - jopa aitaa vasten.
Toimitukseen (pos. 1 ja 2) sisältyy myös pylväiden erillisten perustuksien perustusosapaketti, joka sisältää asiakkaan
valamien betonianturoiden pintaan asennettavat peruslevyt ja anturoihin valussa upotettavat, kierteellä varustetut
peruspultit (2 x 4 kpl). Pylväiden pystysuuntaisuus on säädettävissä pylväiden alapäähän kiinnitettyjen jalkalevyjen
kiinnitysmutterien avulla. Jalkalevyt voidaan toimittaa erikseen sovittaessa myös jatkettuna (merkitse ”x”: kyllä ___, ei
___) ja aidan päätepylvään jalan kiinnitysreillä varustettuna siten (reikien paikat ja koot tarkistettava), että asiakas voi
kiinnittää niihin mahdollisen liittyvän aidan päätepylväät. Saatavana myös pylväiden perustukset yhdistävä teräspalkki
(pos. 3, kuumavalssattu ja sinkitty teräspalkki 200 x 200, s = 5mm), jonka päissä on reiät em. peruspultteja varten.

Teräsosien maalaus ja porttilehtien laudoitus (valitse vaaka ___, pysty ___)
Valitse teräsosien pintamaalin värisävy.
Valitse puukomposiittilaudoituksen väri,
Merkitse ”x”
ks. www.komposiittilauta.fi. Merkitse ”x”)
• RAL 7016, antrasiitin harmaa
____
ᵒ Tumman harmaa ____
• RAL 9016, valkoinen
____
ᵒ Valkotammi
____
• RAL 6005, antiikin vihreä
____
ᵒ Teak
____
ᵒ Vaalean harmaa
____
Huom. Saatavana myös pohjamaalatuilla aitalaudoilla tai lehtikuusilaudoilla (ota yhteys myyjään).
Toimituksen sisältö
Toimitukseen sisältyy teräsrunkoiset, puukomposiittilaudoilla (ilman ruuveja) laudoitetut porttilehdet
(korkeus 1,2 m) ja pylväät kokoonpantuna, pylväiden perustusosapaketti ja portin lukittava salpa
asennettuina. Toimitus sisältää myös kuljetuksen asennuspaikalle, mikäli yleisten teiden varrella Suomessa,
ja portin asennuksen asiakkaan valmistamalle perustukselle (toimittajan ohjeen mukaan).
Perustuksen valmistamisen ohjeet sekä käyttö- ja huolto-ohjeet toimitetaan tilausvahvistuksen yhteydessä.
Kaupalliset ehdot
Toimitusaika: 10 viikkoa vastaanotetusta tilauksesta
Toimitusehto: DAP Incoterms 2010, Tilaajan toimitusosoite.
Maksuehto: 7 päivää toimituksesta laskua vastaan.
Täytä tilaajan tiedot:
Nimi
Sähköpostiosoite
Toimitusosoite
Laskutusosoite
Tilaajan allekirjoitus
Nimen selvennys

______________________ Puh.nr. _____________________
______________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
______________________ Paikka ja aika___________________
______________________

Toimittajan yhteystiedot:
Yritys:
Yrityksen osoite:
Myyjä:
Myyjän puh.

Portti-Matti Oy,
Y-tunnus 2803637-1
Hakatie 12, 92130 Raahe
Matti Pajukoski (matti.pajukoski@portti-matti.fi)
040-5578656

