EGYEDI NAPVITORLA MEGRENDELŐ
Négyszög, Trapéz
Megrendelő neve
Telefonszám
Cím
Cégnév

Megrendelés száma: 84648 – 100
Beérkezés dátuma:

/SO

Anyag típusa:

(megfelelő anyag elé kérjük tegyen X-t)
HDPE (víz- és légátengedő)
PES (víz- és légzáró)
NANO (víz- és légzáró)
NANO Style (víz- és légzáró)
Riviéra napvitorla™ (víz- és légátengedő)
Maxim (víz- és légzáró)
Finoo (víz- és légzáró)
Concept (víz- és légzáró)
Soltis (víz- és légátengedő)
Stretch (víz- és légátengedő)
Anyag színe:
Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag
feszítésének ereje és az anyag nagysága is.
Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb
információt a weboldalakon talál.
A napvitorla vázlatát mindig felülről nézzük, és a sarkok számozása az óramutató járásával azonos.
Amennyiben a kért méret a napvitorla rögzítési mérete (napvitorla mérete + 25 cm) akkor az Y értéket hagyja üresen!
Oldal

Oldaltípus
Konkáv
Egyenes 2

Oldalhosszúság
(cm – ben)

A–B
B–C
C–D
D–A
A–C

cm
cm
cm
cm
cm

Rögzítési távolság
(Amennyiben nincs hagyja üresen)

YA
YB
YC
YD

Rögzítés típusa
D – karika
Gurtni 3

cm
cm
cm
cm

< -- A – C átló hossza cm – ben !!

2, 3 | Egyenes oldal készült napvitorlára a gyártó nem vállalja az 5 év UV szűrési és gyártási garanciát!

Napvitorlához kért kiegészítők (Opcionális)
Szerelvény, szerelvénycsomag megnevezése

Típusa, mérete

Oszlopok, hüvelyek, talpak
Szerelési egységcsomag
Szerelési egységcsomag
Tengelyvédő
Összesen

Darabszáma
db
db
db
db
db
db
fm
db

A Megrendelő a megrendelő lap aláírásával elfogadja, hogy a Vállalkozó kizárólag a megrendelő lap alapján rendeli meg az egyedileg
elkészítendő napvitorlát. Így megrendelés után reklamációt nem fogadunk el, illetve az egyedileg készített terméktől nem lehetséges
elállni 14 napon belül. (Bővebb információ)
Dátum:
---------------------------------Aláirás, bélyegző
Napvitorladiszkont Webáruház | www.nemzetinapvitorla.hu | 0620 469 2414

Dr Garten napvitorla | csomag@napvitorladiszkont.hu
v 4_19 egyedi_4szog

EGYEDI NAPVITORLA MEGRENDELŐ
Háromszög
Megrendelő neve
Telefonszám
Cím
Cégnév

Megrendelés száma: 84648 – 100
Beérkezés dátuma:

/SO

Anyag típusa:

(megfelelő anyag elé kérjük tegyen X-t)
HDPE (víz- és légátengedő)
PES (víz- és légzáró)
NANO (víz- és légzáró)
NANO Style (víz- és légzáró)
Riviéra napvitorla™ (víz- és légátengedő)
Maxim (víz- és légzáró)
Finoo (víz- és légzáró)
Concept (víz- és légzáró)
Soltis (víz- és légátengedő)
Stretch (víz- és légátengedő)
Anyag színe:
Az anyag ívének mértékét befolyásolja az anyag
feszítésének ereje és az anyag nagysága is.
Anyagokról és a rendelhető színekről bővebb
információt a weboldalakon talál.

A napvitorla vázlatát mindig felülről nézzük, és a sarkok számozása az óramutató járásával azonos.
Amennyiben a kért méret a napvitorla rögzítési mérete (napvitorla mérete + 25 cm) akkor az Y értéket hagyja üresen!
Oldal

Oldaltípus
Konkáv
Egyenes 2

Oldalhosszúság
(cm – ben)

A–B
B–C
C–A

cm
cm
cm

Rögzítés típusa
D – karika
Gurtni 3

Rögzítési távolság

(Amennyiben nincs hagyja üresen)

YA
YB
YC

cm
cm
cm

2, 3 | Egyenes oldal készült napvitorlára a gyártó nem vállalja az 5 év UV szűrési és gyártási garanciát!

Napvitorlához kért kiegészítők (Opcionális)
Szerelvény, szerelvénycsomag megnevezése

Típusa, mérete

Oszlopok, hüvelyek, talpak
Szerelési egységcsomag
Szerelési egységcsomag
Tengelyvédő
Összesen

Darabszáma
db
db
db
db
db
db
fm
db

A Megrendelő a megrendelő lap aláírásával elfogadja, hogy a Vállalkozó kizárólag a megrendelő lap alapján rendeli meg az egyedileg
elkészítendő napvitorlát. Így megrendelés után reklamációt nem fogadunk el, illetve az egyedileg készített terméktől nem lehetséges
elállni 14 napon belül. (Bővebb információ)
Dátum:

Napvitorladiszkont Webáruház | www.nemzetinapvitorla.hu | 0620 469 2414

---------------------------------Aláirás, bélyegző
Dr Garten napvitorla | csomag@napvitorladiszkont.hu
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