
Pracownia Usług Stolarskich „B UND M” s.c.      Data zamówienia: ………..…… 

Witold Macholla i Bogdan Brandt        

83-300 Kartuzy, ul. Sienkiewicza 5       Termin realizacji: …………..… 

e-mail: bundm@op.pl 

nr tel.: 668 007 306 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA, CIĘCIA I OKLEINOWANIA 

płyt laminowanych, płyt surowych, płyt pilśniowych, blatów 

 

Zamawiający: …………………………………………………  Tel.: ………………………………. 

Zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie zaliczki w wysokości 40% wyceny 

 

………………………………… 

nazwa płyty 

 

…………………. 

symbol 

 

…………. 

grubość płyty 

 

………………… 

dekor obrzeża 

                                    

………… 
grubość brzeża 

 
…………… 

Z PCV /  DO CIĘCIA* 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

*wymiary podajemy „Z PCV” (wymiar gotowy po okleinowaniu) lub „DO CIĘCIA” (do wymiaru dochodzi grubość PCV) 

*konsekwencje błędnego podania wymiarów oraz oznaczeń ponosi zamawiający 

*strony oklejane – wpisujemy 1 lub 2 przy danym wymiarze 

…………………………………        *dopuszczalne odchylenie od podanego wymiaru +/- 1mm …………………………………… 

podpis składającego zamówienie        podpis przyjmującego zamówienie 

Lp 

Długość słoja Szerokość słoja 
Ilość 

formatek wymiar 

(mm) 

strony 

oklejane 

wymiar 

(mm) 

strony 

oklejane 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      
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