دستور العمل سفارش کاال
باسالم و احترام
برای سفارش خرید چوب پالست های دکووود باید طبق مراحل زیر اقدام نمایید.
 -1پرکردن فرم سفارش کاال
 -2پس از تایید اولیه ی فرم سفارش کاال،واریز 05درصد مبلغ فاکتور توسط خریدار باید انجام
شود.
 -3واریز 05درصد مانده فاکتور ،بعداز تولید و قبل ارسال سفارش از کارخانه باید انجام شود.

نکاتی که باید در هنگام ثبت سفارش به آن ها دقت کرد
الف :باتوجه به تغییرات احتمالی در تم رنگی بواسطه ی فرموالسیون این محصوالت ،باید تمام
سفارش های مربوط به یک پروژه در قالب یک خرید انجام شود ،زیرا احتمال عدم تطبیق رنگی
خرید جدید و خرید قبل وجود دارد.
ب :باتوجه به تاثیر استفاده از گونه های مختلف چوبی در رنگ محصوالت تولیدی چوب
پالست،احتمال اندکی تفاوت رنگی درتولیدات با نمونه سمپل های دریافتی از شرکت وجود دارد.
ج :طول استاندارد پروفیل های چوب پالست دکووود 3متری و 2متری می باشد.
* ولی اگر حجم سفارش قابل توجه باشد محدودیتی در تولید چوب پالست به طول دلخواه وجود
ندارد.
*نحوه ی تسویه ی مالی سفارش چوب پالست با طول سفارشی مشخص بصورت واریز کل
مبلغ در هنگام ثبت سفارش می باشد.
د:اجرای پروژه های خارج از دستورالعمل نصب اعالم شده از سوی شرکت ،فاقد گارانتی می
باشد.
و:لطفا قبل از نهایی کردن سفارش حتما زمان حدودی تحویل سفارش را از تیم فروش دکووود
استعالم نمایید.
ه :استفاده از پروفیل های چوب پالست درکاربردهای غیر اصولی و غیر متعارف  ،فاقد گارانتی
می باشد.
ن :محصوالت دکووود دارای دوسال گارانتی می باشند.

ی :برای اتصاالت دک ها تعداد کلیپس ها برای هر متر مربع به شرح زیر می باشد
دک  10و دک  1.40به ازای هر متر مربع 20عدد کلیپس
دک  7به از ای هر متر مربع .4عدد کلیپس
دک  15به ازای هر متر مربع 33عدد کلیپس
*سواالت متداول درمورد محصوالت چوب پالست دکووود
 :1عملیات سطحی چیست؟
به ایجاد بافت برروی سطح چوب پالست پس از تولید اصطالحا عملیات سطحی گفته می شود.

 -4کدرنگ های چوب پالست های دکووود چه کدهایی می باشند؟

 :2چند مدل عملیات سطحی برروی چوب پالست
دکووود انجام می شود؟؟

انواع عملیات_سطحى روى چوب پالست
 _١سند سطح صاف
 _٢سند سطح شیاردار
_٣سند امباس سطح صاف
 _٤سند امباس سطح شیاردار

-0مباس سطح صاف
 _٦امباس سطح شیاردار
 _٧براش سطح صاف
 _٨براش سطح شیاردار

 _٩سند شیاردار درشت
 _١١براش سطح شیار ریز
 _١١سطح خام شیار ریز
 _١٢براش سطح شیار درشت

 :3آیا عملیات سطحی هزینه دارد؟
اجرای عملیات سطحی سند وامباس برروی یک سمت چوب پالست رایگان می باشد ولی برای
هر سمت اضافه هزینه ی اجرای عملیات سطحی به شرح ذیل می باشد.
الف :هرمتر طول عملیات سطحی سند 11111لایر معادل هزار تومان می باشد
ب :هرمتر طول عملیات سطحی امباس 11111لایر معادل هزار تومان می باشد
ج:هزینه عملیات سطحی براش به ازای هر متر مربع 311111لایر معادل سی هزار تومان می
باشد .

نمونه فرم سفارش کاال

محدودیت های عملیات سطحی چوب پالست
درتمامی پروفیل های چوب پالست دکووود انواع عملیات سطحی میتواند اعمال شود بجز چند
مورد که در ذیل توضیح داده می شود.

نوع پروفیل
/L1نبشی.
نبشیL3/7
شیار ریز
انواع دک15
شیاردرشت
کنجی درون وکنجی بیرون
اسکوتیا
 P2فقط لبه 0سانتی پروفیل
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