
99/04/19:تاریخ

12359:شماره سفارش 12359- پروژه- جناب آقای نمونه فاکتور درب اتوماتیک شیشه ای با نقشه فنی :نام مشتری

پیش فاکتور

نقشه فنی:پیوست

1399/4/19پنج شنبه 
21:40

قیمت واحد ردیف  واحد قیمت کل مقدارشرح

10 POWER TECاپراتور 

مجهز به کی پنل پیشرفته دیجیتال برای کنترل تنظیمات درب و قابلیت اتصال به

انواع سیستم های کنترل تردد

 کیلوگرم200  قابلیت تحمل وزن تا DUNKER-100Wدارای موتور پرقدرت  

بدون محدودیت تردد

مجهز به مقطع ریل قابل تعویض سختکاری شده و الستیک جهت کاهش هر چه

بیشتر صدا

10 دستگاه

20 120میل سفید سکوریت10شیشه  متر مربع

30 1.770پاسار متر طول

40 20وسط دهنه ای با رنگ الکترواستاتیک متر طول

50 4.10کاورنما با رنگ الکترواستاتیک متر طول

60 40هزینه رنگ کاری متر طول

70 804.20*40پروفیل آهن  متر طول

80 10هزینه نصب و راه اندازی در تهران عدد

90 10هزینه حمل مرحله

100 40-فریم دور شیشه پهن با رنگ الکترو استاتیک و نوار درزگیر  لت

0صفر ریال :مبلغ کل

:توضیحات

.مبلغ فاکتور نقدی می باشد-1

.به دلیل متغیر بودن قیمت ارزاعتبار  قیمت های فوق متغیر می باشد-2

     .پیش فاکتور صرفا جهت اعالم قیمت اجناس از سوی فروشنده بوده و جهت دریافت وام و سایر امور از موسسات مالی فاقد اعتبار میباشد-3

. ساعت آینده اعتبار دارد24مبلغ پیش فاکتور فوق تا -4

:مهر و امضای خریدار:کارشناس فروش :مدیر فروش:سوپروایزر فروش
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 برگ فني

نقشه فنی:پیوست

1399/4/19پنج شنبه 
21:40
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80*40پروفیل آهن:قوطی

فریم دور شیشه پهن با رنگ الکترو استاتیک و نوار درزگیر:فریم

میل سفید سکوریت10شیشه :شیشه

 دانکرpower tecاپراتور :اپراتور

رنگ کوره ای:رنگ فریم

1:تعداد دهنه

تعدادارتفاععرض  نوع

100.8218.52 فریم لت ثابت

100.8218.52 فریم لت متحرک

میل سفید سکوریت10شیشه 

تعدادارتفاععرض  نوع

95.8206.52 شیشه ثابت

95.8206.52 شیشه متحرک

39776.51 شیشه کتیبه

واحدمقدارشرح

مرحله1 هزینه حمل

عدد1 هزینه نصب و راه اندازی در تهران

متر طول4.2 80*40پروفیل آهن 

متر طول4 هزینه رنگ کاری

متر طول4.1 کاورنما با رنگ الکترواستاتیک

متر طول2 وسط دهنه ای با رنگ الکترواستاتیک

متر طول1.77 پاسار


