
A Lapszabászati megrendelő kitöltési útmutatója 

 

 

 

Név: Kérjük, kizárólag azt a nevet adja meg amire a számlát is kérni fogja. 

 

Számlázási cím: Kérjük, kizárólag azt a címet adja meg amire a számlát is kérni fogja. 
 

Tel.,fax, e-mail: Kérjük, olyan elérhetőséget adjon meg ahol egy esetleges kérdés esetén olyan 

személlyel tudjuk felvenni a kapcsolatot aki érdemben tud nyilatkozni a megrendeléssel 

kapcsolatban. 

A nem e-mailben küldött megrendelés ,ajánlatkérés esetén mindenképp kérünk e-mail címet. 

 

Teljesítési határidő: Elfogadott megrendelés esetén e-mailben küldjük 

 

Anyag megnevezése: Kérjük, a pontos megnevezést beírni (pl.:W908 SM ) mivel csak a szín 

megadása többféle eltérő árfekvésű termékre is mutathat. 

 

Élzáró megnevezése: Amennyiben az anyag színazonos élzáróját szeretné akkor, „színazonos” 

Ha a kért anyagtól eltérő színt szeretne akkor mindenképpen azon anyag megnevezését kell beírni 

amely színt kéri (pl.: H3303 ST10) 

 

A méreteket milliméterben kérjük megadni. 

 

(A )Hossz.(szálírány): A mindig hosszúsági és a szálíránnyal párhuzamos méret jelölése. Az (A) az 

élzárás megadásához használható betűjel (pl.: 1000x500 két hosszú oldalon élzárva AA betűkkel 

jelölhető a megfelelő élzáró rublikában. 

 

(B) Szélesség: A szélességi méretet jelöli. A (B) az élzárás megadásához használható betűjel (pl.: 

1000x500 két rövid oldalon élzárva BB betűkkel jelölhető a megfelelő élzáró rublikában. 

 

Darab: Az adott méret darabszámat kell megadni. 

 

Forgatható: Kizárólag ,szálírányos lapok esetében a nem látható darabokat lehet egy „X” jelölni, 

ezáltal kedvezőbb lehet a kihozatal. (Figyelem amennyiben jelöli, az adott méret összes darabja 

forgathatóként lesz kezelve.) 

 

0,4 mm: Élzáró mely 0,4 mm vastagságú. Jelölése A,A,B,B illetve ezek kombinációi (pl.:AAB 

két hosszúsági egy szélességi  oldal élzárása.) 

 

2 mm: Élzáró mely 2 mm vastagságú. Jelölése A,A,B,B illetve ezek kombinációi (pl.:AAB 

két hosszúsági egy szélességi  oldal élzárása.) 

 

Íves marás: Mindenképpen beméretezett rajz alapján adunk ajánlatot. 
 

Hátfal marás: Jelölése A,A,B,B illetve ezek kombinációi 

 

Duplungolás: Két anyag összevastagítása ragasztással vagy csavarozással. Ezt kiíráskor jelölni kell 

„X”-el illetve a kívánt vastagítási megoldás jelölésével „csav. , rag.” a Darab-nál csak kész 

(duplungolt) darabszámot kell megadni. 

 

Fúrás: Mindenképpen beméretezett rajz alapján adunk ajánlatot. 


