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קידוחים סטנדרט לפי סוג מגירה  - כיסוי קנט תחתון מלא = 17 מ״מ )כיסוי דופן ימין/שמאל מלא = 15.5 מ״מ( אחרת ציין על-גבי השרטוט
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קידוחים סטנדרט לפי סוג מגירה  - כיסוי קנט תחתון מלא = 17 מ״מ )כיסוי דופן ימין/שמאל מלא = 15.5 מ״מ( אחרת ציין על-גבי השרטוט

תאריך טלפון  כתובת משלוח  שם יצרן  

סה״כ דפים בהזמנה    חתימת המזמין הזמנה חדשה / הזמנת המשך )יש לציין מספר(  שם פרויקט  

מק״ט:   גימור:    דגם:   

סוג החומר:  HPL )פורמייקה(    PL )מלמין(    אקריל     פורניר     עץ     פולימר     MDF חשוף לצבע     זכוכית     אחר 

גימור פרופיל/ידית אלומיניום:    טבעי-מט     מבריק     נירוסטה     צבוע לגוון, מתוך מניפות 15,16   )גוונים מבריקים אינם עמידים לשריטות(

עימוד הדפס/דוגמת טקסטורה:   עימוד לרוחב      עימוד לגובה       ללא עימוד             רצף:   לא         כן  )חובה לצרף תוכנית העמדה ורצף(

קידוחים לסוג מגירה:       לגראבוקס      אינטיבו      אנטארו      טאורבוקס        ללא קידוחים     אחר 

קידוחים לתומך תחתון )מסרק(:   לא      כן  )מבוצע בהתאם להנחיות BLUM, על כל החזיתות(
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 יש לצרף שרטוט מפורט:
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תאריך טלפון  כתובת משלוח  שם יצרן  

סה״כ דפים בהזמנה     חתימת המזמין הזמנה חדשה / הזמנת המשך )יש לציין מספר(  שם פרויקט  
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