FORMULAR DE COMANDĂ - PLACUTE SI UNELTE MARCARE LEMN
Societatea comercială : ___________________________________________________________________
Telefon: ____________________ Fax: ___________________ E-mail: ___________________________
Nr. Registrul Comerţului:________________________ Cod Unic de Înregistrare: ________________
Adresa: _______________________________________________________________________________
Localitate: ___________________________________________ Judeţ: ___________________________
Cont: _______________________________________
Comanda nr. _______________
Banca: _______________________________________
Data : ____________________
Către,

DATA COMPUTER SRL – Bucureşti - website: www.marcareforestiera.ro
Vă rugăm să ne livraţi următoarele produse:
 2-01 (14/27x43mm)  2-02 (27x43mm)  2-03 (35x43mm, cu cupon de control)
 2-04 (35x43mm, fără cupon de control)
 2-06 (48x43mm)
2. Profilul ghearelor de prindere al plăcuţei:
 CURB
 DREPT

1. Model plăcuţă:

- curb - este recomandat pentru aplicare pe secţiunea transversală a buştenilor (capătul buşteanului)
- drept - este recomandat pentru aplicare pe partea longitudinală a buştenilor sau arbori pe picior

3. Calitate plăcuţe:
 Forestry Line - pentru material lemnos de esenţă moale şi esenţă tare, fără cod de bare
 Industry Line–Barcode Black - pentru material lemnos de esenţă moale şi esenţă tare

 cu cod de bare

 inscripţionare laser, fără cod de bare

 Industry Line–culori rezistente:  cu cod de bare sau inscripţionare laser  fără cod de bare
- temperaturi de utilizare de la -30°C la +110°C, utilizate şi în instalaţii de fierbere şi uscare a lemnului
- pentru lemn exotic sau buşteni / arbori îngheţaţi ;
Pentru plăcuţe cu cod de bare va rugăm solicitaţi informaţii referitoare la tipul codului de bare
4. Cantitate plăcuţe :
5. Numerotare plăcuţe şi text personalizat inscripţionat pe plăcuţe :
Linia 1 (toate modelele) :
Linia 2 (model 2-02 la 2-06) :
Linia 3 (model 2-03 la 2-06) :

6. Culoare plăcuţă / culoare de inscripţionare pe plăcuţă
- Forestry Line:  alb / gri
 alb / negru
 galben / negru
 orange / negru
 roşu / alb  albastru / alb  verde / alb
 negru / alb
- Industry Line–culori rezistente, cu cod de bare sau inscripţionare laser:  alb / negru  galben / negru
- Industry Line–culori rezistente, inscripţionare standard:  alb / negru  alb / roşu  alb / albastru
 galben / negru  galben / roşu  galben / albastru
- Industry Line–Barcode Black:  negru / alb
8. Tip ciocan special pentru fixat plăcuţe şi nr. de bucăţi:
(cod produs şi nr. bucăţi)

9. Inscripţionare monogramă pe ciocan:
(textul monogramei de pe ciocan poate fi compus din 1, 2, 3 sau 4 caractere alfanumerice)

10. Magazie automată pentru plăcuţe:

(nr. bucăţi)

11. Cutie pentru 200 plăcuţe:

(nr. bucăţi)

12. Transport:

prin delegat al cumpărătorului de la sediul DATA COMPUTER
Fan Courier Express
Cargus
alt transportator : __________________
cu plata transportului la destinaţie

13. Persoană de contact şi nr. de telefon:
Director,
L.S.
NOTĂ:

După completare, prezentul formular se va trimite
pe fax la nr. 021 – 2273854 sau scanat pe e-mail : comenzi@datacomputer.ro

website: www.marcareforestiera.ro

