
יש להחזיר טופס זה חתום למשרד ההזמנות של בלורן, לפקס: 0732-310311

הזמנת יחידת קאנטי-פרופיל 20/20 מ"מ
)טופס מס': 203(

תאריך: 01.06.18

סוג זכוכית 6 מ"מגוון פרופילרוחב יחידה במ"מדגם )מידות במ"מ(

 דגם אוונס

400 
600 
900 

 טבעי-מט
 צבוע לגוון#:

 משי-משי
 משי-משי צבועה לגוון:     

 משי-משי מודפסת: 
 קליר    

 קליר צבועה לגוון: 
 קליר מודפסת: 

 שקופה 

 דגם מרקס

400 
600 
900 

 טבעי-מט
 צבוע לגוון#:

 משי-משי

 משי-משי צבועה לגוון: 

 משי-משי מודפסת: 

 קליר    

 קליר צבועה לגוון: 

 קליר מודפסת: 

 שקופה    

 דגם למונד

400 
600 
900 

 טבעי-מט
 צבוע לגוון#:

 משי-משי

 משי-משי צבועה לגוון: 

 משי-משי מודפסת: 

 קליר    

 קליר צבועה לגוון: 

 קליר מודפסת: 

 שקופה    

יש להחזיר טופס זה חתום למשרד ההזמנות של בלורן, לפקס: 0732-310311

A
F2

03
ט: 

ק"
מ

תאריך  מס' הזמנה בבלורן   חברה                           שם המזמין  

טל' נייד אספקה דרך סוחר                        כתובת  
          
חתימה שם לקוח סופי    

תאריך: 15.10.18

# בחירת גוון מתוך מניפות מס׳ 16,15

קולקציית קאנטי - בחירת דגם במידה סטנדרטית



יש להחזיר טופס זה חתום למשרד ההזמנות של בלורן, לפקס: 0732-310311

הזמנת יחידת קאנטי-פרופיל 20/20 מ"מ
)טופס מס': 203(

תאריך: 01.06.18

מידות יחידה דגם )מידות במ"מ(
במ"מ

סוג זכוכית 6 מ"מגוון פרופיל

 דגם ניבלי - רוחב 450

450x400 
900x600 
900x900 

 טבעי-מט
 צבוע לגוון#:

 זכוכית עליונה
 משי-משי

 משי-משי צבועה לגוון:     
 משי-משי מודפסת: 

 קליר    
 קליר צבועה לגוון: 

 קליר מודפסת: 
 שקופה 

  דגם ניבלי - רוחב 900
 זכוכית תחתונה

 משי-משי

 משי-משי צבועה לגוון: 

 משי-משי מודפסת: 

 קליר    

 קליר צבועה לגוון: 
 קליר מודפסת: 

 שקופה

יש להחזיר טופס זה חתום למשרד ההזמנות של בלורן, לפקס: 0732-310311

A
F2

03
ט: 

ק"
מ

תאריך  מס' הזמנה בבלורן   חברה                           שם המזמין  

טל' נייד אספקה דרך סוחר                        כתובת  
          
חתימה שם לקוח סופי    

תאריך: 15.10.18

# בחירת גוון מתוך מניפות מס׳ 16,15

 בחירת דגם מתוך הקולקצייה במידה שונה או בעיצוב אישי 
חובה לצרף שרטוט תלת מימדי לדגם בעיצוב אישי  

אספקת שירות המרה מדו-מימד לתלת מימד, בעלות של 150 ש"ח )לא כולל מע"מ(    כן   לא  

קולקציית קאנטי - בחירת שולחן במידה סטנדרטית

גוון פרופיל
 טבעי-מט

 צבוע לגוון#:

                

 סוג זכוכית 6 מ"מ

 משי-משי

 משי-משי צבועה לגוון: 

 משי-משי מודפסת: 

 קליר    

 קליר צבועה לגוון: 
 קליר מודפסת: 

 שקופה


