
 
Gerbiamas Kliente, 

              Norime jums priminti, kad asortimente turime visą Kaindl
stalviršių kolekciją – virš 50 skirtingų dekorų. Nuolatos pildome
turimą stalviršių kolekciją ir didžiuojamės galėdami pasiūlyti
naujausius dekorus. Sandeliuojame ne tik standartinius 4,1 m ilgio
stalviršius, bet ir pačių populiariausių dekorų optimalaus 2,8 m ilgio
stalviršius.

Stengdamiesi taupyti jūsų laiką o pirkimą padaryti patogesniu
– daugiau kaip prieš 1,5 metų pradėjome teikti bendrą stalviršių
pjaustymo ir briaunavimo paslaugą. 
Paslaugos privalumai:

– tikslūs skersiniai stalviršio pjūviai.
– pasirinktinai šoninės kraštinės briaunavimo staklėmis gali

būti užbriaunuotos PUR klijais.
– briaunavimas staklėmis užtikrina ploną klijų siūlę, todėl ji

praktiškai yra nematoma.
– esant pageidavimui stalviršiai gali būti jungiami kampu –

profesionalus sujungimas kampu nesudaro sąlygų drėgmei
įsiskverbti į stalviršį.

– briaunavimo PUR klijais išskirtinumas – kietėdami jie plėčiasi
ir užtikrina geresnį stalviršio ir briaunos sukibimą. Dėl didelio
klijų atsparumo vandeniui išbrinkimas per briaunuotą vietą ar
briaunos atšokimas sumažėja iki minimumo.

– stalviršis yra paruoštas baldo montavimui.

Paslaugos, kurią sudaro: tikslus stalviršio pjūvis, briauna, pagal poreikį šoninių kraštinių briaunavimas 
PUR klijais ir pasirinktinai stalviršių sujungimas kampu profesionaliomis kampų jungimo staklėmis, kaina:

600 mm pločio stalviršių :  100 Lt / 28,96 eur m su PVM
900 mm pločio stalviršių :  150 Lt / 43,44 eur m su PVM  

Stalviršių apdorojimo gamyba sukoncentruota į vieną vietą – Vilniaus regiono padalinį. Tai leidžia nekeliant 
produkto kainos stalviršių briaunavimui naudoti brangesnius PUR klijus. Stalviršių briaunavimą PUR klijais 
atlieka tik „UAB „S.K.S.“. Visi stalviršių apdorojimo darbai atliekami vieną kartą savaitėje – trečiadieniais, todėl 
siekiant išvengti galimų nesusipratimų siūlome naudotis stalviršių užsakymo priėmimo ir pristatymo tvarka:

 Apdorotų stalviršių užsakymų priėmimo ir pristatymo tvarka Kauno ir Klaipėdos regionams:
– užsakymus priimtus iki antradienio 14 valandos pristatome ar atsiimate tos pačios savaitės penktadienį.
– užsakymus priimtus antradienį po 14 valandos pristatome ar atsiimate sekančios savaitės penktadienį.

Apdorotų stalviršių užsakymų priėmimo ir pristatymo tvarka Vilniaus regionui:
      -     užsakymus priimtus iki antradienio 14 valandos pristatome ar atsiimate tos pačios savaitės   
ketvirtadienį nuo 13.00 valandos.

– užsakymus priimtus antradienį po 14 valandos pristatome ar atsiimate sekančios savaitės ketvirtadienį 
nuo 13.00 valandos.

4,1 m ir 2,8 m „sveikų“ stalviršių pardavimas, pristatymas bei atsiėmimas yra nepakitęs.

Lygiai taip pat kaip ir apdorotą stalviršį jūs galite įsigyti ir paruoštą naudojimui virtuvinę sienelę. 

Sumažinkite savo rūpesčius dėl stalviršių iki minimumo - iš gausaus asortimento rinkitės stalviršius, 
naudokitės kokybiškomis stalviršių ir virtuvinių sienelių apdorojimo paslaugomis!

Daugiau informacijos teiraukitės:
Vilniaus regiono vadybininkas Marius Zelionka tel. 8 698 73052 el.p.: marius  @  sks-uab.lt 
Kauno regiono vadybininkė Jūratė Nemanienė tel. 8 640 25530 el.p.: juraten  @  sks-uab.lt
Klaipėdos regiono vadybininkas Darius Mlečka tel. 8 698 06416 el.p.: darius.m@sks-uab.lt 
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