TILAUSLOMAKE, MALLI ”CITYPORTTI”
Tilaan Portti-Matti Oy :lta seuraavat tuotteet:
Tilaan
Porttiratkaisu, malli ”CITYPORTTI”
Hinta (€/kpl) (kpl)
1 Ajoportti, ajoaukon leveys 4,1 m, kaksilehtinen, lehtien leveys 2,04 m
4950,00
2 Yhdistelmäportti, ajoaukon leveys 3,1 & 4,1 m, käyntiaukon leveys 1,0 m
5100,00
3 Puukomposiittilaudoitus, lisähinta porttia kohden
200,00
4 Pylväiden jalkalevyjen pidennys aidan päätepylväiden kiinnitystä varten
100,00
Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %).
Huom. Mikäli haluat porttiin liittyvän aitasi päätepylväiden kiinnitystä varten pidennetyt pylväiden jalkalevyt
kiinnitysrei’illä varustettuna, ilmoita tilatessasi reikien paikat ja koot.

Teräsosien maalaus ja porttilehtien laudoitus
Kaikki portin teräsosat ovat jauhemaalattuja pintakäsittelyjärjestelmän SFS-EN ISO 12944 rasitusluokka 3
(kaupunki- ja teollisuusympäristöt) mukaan. Porttilehtien vaakaa asennetut laudat ovat painekyllästettyjä ja
ne on pintamaalattu kahteen kertaan kestävällä aitamaalilla. Huom. Laudoitukseen saatavilla myös
puukomposiittilaudat, malli MexyTech SB03, 21 mm x 145 mm.
Valitse (merkitse ”x”) pintamaalien värisävyt.
Teräsosat
• RAL 2008, punainen
____
• RAL 7016, antrasiitin harmaa
____
• RAL 9016, valkoinen
____
• RAL 6005, antiikin vihreä
____
• Muu (asiakkaan valinta)
RAL______

Porttilehtien laudat
____
____
____
____
RAL_____

Toimituksen sisältö
Toimitukseen sisältyy teräsrunkoiset, painekyllästetyillä ja pintamaalatuilla laudoilla laudoitetut porttilehdet
(korkeus 1,2 m) ja pylväät kokoonpantuna sisäänrakennetuilla laakeroinneilla, portin lukittava salpa
asennettuna sekä pylväiden perustusosapaketti (sis. peruslevyt ja peruspultit 2 x 4 kpl) erikseen ja etukäteen
toimitettuna perustuksien valua varten. Toimitus sisältää myös kuljetuksen asennuspaikalle, mikäli yleisten
teiden varrella Suomessa, ja portin asennuksen asiakkaan avustamana asiakkaan valmistamalle, toimittajan
ohjeen mukaan tehdylle perustukselle. Toimittaja toimittaa ohjeen perustuksen tekemistä varten
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.
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