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Gerbiamas Kliente,
Pasikeitimai stalviršių kainodaroje
Siekdami užtikrinti kokybiškų produktų pasiūlą ir sudaryti galimybę įsigyti paruoštą naudojimui prekę
informuojame, kad nuo birželio 3 dienos keičiame stalviršių kainodarą.
Pjaustyto stalviršio paslauga keičiama į paruošto naudojimui stalviršio paslaugą.
Paruošto naudojimui stalviršio paslaugą sudaro: tikslūs stalviršio skersiniai pjūviai, briauna, dviejų kraštinių
briaunavimas PUR klijais, stalviršių sujungimas kampu.
PUR klijai pasižymi itin dideliu atsparumu vandeniui, karščiui, cheminėm medžiagom. Briaunavimo paslaugą
PUR klijais teikia tik UAB „S.K.S.“.
Nauda: įsigiję paruoštą naudojimui stalviršį turite ne tik kokybišką stalviršį, bet ir kokybiškai atliktas
paslaugas: briaunavimas staklėmis užtikrina ploną klijų siūlę, briaunavimo kokybė nepalyginamai geresnė nei
briaunavimas „lygintuvu“, profesionalus stalviršių sujungimas kampu nesudaro sąlygų drėgmei įsiskverbti į
stalviršį.
Paruošto naudojimui 1 m stalviršio kaina:
600 mm pločio - 82,64 Lt + PVM

900 mm pločio - 123,97 Lt + PVM

„Sveikų“ stalviršių kainos lieka nepakitusios.
Virtuvinių sienelių kainos nuo birželio 3 dienos:
ATPIGO: „sveikos“ virtuvinės sienelės kaina 45,45 Lt/m+PVM (sena kaina 61,75 Lt/m+PVM)
NAUJA paslauga: paruošta naudojimui sienelė (atpjauta reikiamo ilgio, kraštai užbriaunuoti PUR klijais) –
67,50 Lt/m +PVM
Išsamaus stalviršių kainininko prašome teirautis klientų aptarnavimo skyriuose arba regionų pardavimo
vadybininkų.
Taip pat primename, kad nuo š.m. gegužės 3 dienos pasikeitė stalviršių apdirbimo bei pristatymo
tvarka - visi stalviršių apdirbimo darbai (pjaustymas, laminavimas, sujungimas kampu ir kt.) yra atliekami tik
Vilniaus padalinyje.
Apdirbtų stalviršių užsakymų priėmimo ir pristatymo tvarka Kauno ir Klaipėdos regionams:
–
–

užsakymus priimtus iki antradienio 14 valandos bus galima pristatyti ar atsiimti tos pačios savaitės
penktadienį.
užsakymus priimtus antradienį po 14 valandos bus galima pristatyti ar atsiimti sekančios savaitės
penktadienį.

Apdirbtų stalviršių užsakymų priėmimo ir pristatymo tvarka Vilniaus regionui:
- užsakymus priimtus iki antradienio 14 valandos bus galima pristatyti ar atsiimti tos pačios savaitės
ketvirtadienį nuo 13.00 valandos.
– užsakymus priimtus antradienį po 14 valandos bus galima atsiimti ar pristatyti sekančios savaitės
ketvirtadienį nuo 13.00 valandos.

Būsime dėkingi gavę Jūsų pasiūlymus / pastabas susijusias su atliekamomis paslaugomis ar jų kokybe.
Daugiau informacijos teiraukitės:
Rinkodaros vadovė Reda Kerdokienė tel. 8 (610) 33083; el.p.: reda@sks-uab.lt

