DODACÍ TERMÍNY 2011
JEDNOVRSTVÉ DESKY WS
WSD
WSL
JEDNOVRSTVÉ DESKY WSD

tlouška
tlouška
tlouška
tlouška

25,35,50
35
25
25,50

do 3 dnù
do 3 dnù
do 3 dnù
do 2 týdnù

VÍCEVRSTVÉ DESKY WS-EPS

tlouška

85,115,135, 155, 185
jiné

do 3 dnù
do 2 týdnù

VÍCEVRSTVÉ DESKY WS-EPS-plus

tlouška

155, 185
jiné

do 3 dnù
do 2 týdnù

PROTIHLUKOVÉ DESKY

dodací lhùtu sdìlíme na základì konkrétní objednávky

PØÍÈKY

WS 75
WS 100

(max. 300 ks týdnì)
(max. 800 ks týdnì)

OKRAJOVÉ PRUHY

do 3 dnù

STAVEBNÍ SPONY
STROPNÍ PRVKY

standard *
atypické
výška

170 mm

délka

výška

220 mm

délka

výška

260 mm

délka

výška

jiné

délka

do 3 dnù
do 1 týdne
do 3 dnù
do 1 týdne
do 2 týdnù
do 2 týdnù
do 3 týdnù
do 3 týdnù
do 3 týdnù

1m - 7,00 m

do 3 dnù
do 3 týdnù

STROPNÍ NOSNÍKY

standard **
atypické

délka
ostatní

STÌNOVÉ NOSNÍKY

standard

Tlouška betonového jádra
150 mm
2,8; 3,0; 3,2; 4,0 m

délka
atypické

do 3 dnù

do 3 týdnù

PROTIHLUKOVÉ PANELY

* STAVEBNÍ SPONY - STANDARD

do 3 dnù
do 2 týdnù

2000 mm
modulový systém
2000 mm
modulový systém
2000 mm
modulový systém
2000 mm
modulový systém

atypické

BEDNÌNÍ VÌNCÙ

do 4 týdnù
do 3 týdnù

6 týdnù od objednávky, od 200 m2/týden
standard
atypické

do 1 týdne
do 3 týdnù

Tl. betonového jádra
150 mm
35 - 150 - 35
85 - 150 - 35
115 - 150 - 35
135 - 150 - 35
155 - 150 - 35
185 - 150 - 35
215 - 150 - 35
235 - 150 - 35

** V pøípadì jednotlivých odbìrù standardních stropních nosníkù
jednoho typu v mnoství vìtším ne 30 ks, které nelze pokrýt
ze skladových zásob, se dodací temíny prodluují na 3 týdny
od objednání.

Veškeré uvedené dodací lhùty platí v pøípadì uvedení poadovaného mnoství v mìsíèním hlášení pøedbìné
potøeby. V opaèném pøípadì Vám sdìlíme dodací lhùtu dle moností výroby. Dodací lhùty atypických výrobkù dále
ovlivòuje mnoství objednaného zboí.
Zmìny vyhrazeny.
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