Tel: +46 (0) 31–430 770
Gamlestadsv. 303, 415 25, GÖTEBORG

Informationsformulär Ytbehandlingstjänster
För att kunna erbjuda bästa möjliga service och kvalité på våra tjänster ber vi er att fylla i formuläret
nedan. Formuläret går att fylla i direkt på datorn.
Formuläret är till för att undvika missförstånd, så vi gör rätt från början. Har du inte tillgång till all
efterfrågad information så fyll i formuläret efter bästa förmåga. Kontakta gärna en av våra säljare så
kan ni fylla i formuläret tillsammans. För att få tag på en säljare ring vår växel: +46 (0) 31 430 770.
Vänligen notera att vid offertförfrågan bör en ritning av artikeln bifogas.
Beställningsformuläret innehåller två delar; Företagsinformation och Artikelinformation. Ifyllt
formulär e-mailas, tillsammans med ritning, direkt till säljare eller ytbehandling@provexa.com.
Glöm ej att spara dokumentet (CTRL+S) annars sparas inte ifylld information.

Företagsinformation
Företagsnamn: ____________________________________________________________
Adress: _______________________________

Post nr:___________________

Ort:__________________________________

Land: _____________________

Organisationsnummer: ______________________________________________________
Fakturaadress (E-mail): ______________________________________________________
Telefonnummer till växel: ____________________________________________________
Färdigt gods levereras till (lämnas blank om lev. och företagsadress är densamma):
Adress: _______________________________

Post Nr: ___________________

Ort: __________________________________

Land: _____________________

Transportsätt
Speditör:_____________________________

Kund nr: ___________________

Kontaktperson
Namn: _____________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Telefonnummer: _____________________________

Mobil: _______________________

Artikelinformation
Artikel nr: __________________________________________________________________________
Artikel beskrivning: __________________________________________________________________
Basmaterial (vad är artikeln gjord av): ___________________

Härdat basmaterial

Vikt per detalj: ________________________

Area per detalj: ____________________

Partistorlek vikt: _______________________

Partistorlek antal: ___________________

Uppskattad årsvolym: __________________
Hur kommer godset packat (t.ex. halv pall med 10 lådor): ___________________________________
Krav på packning från vår sida: _________________________________________________________

Önskad funktion
Vilken funktion förväntar du dig av ytbehandlingen? (t.ex. korrossionsskydd, dekorativ, ökad
konduktivitet):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Önskad Ytbehandling
Önskad ytbehandling (är ni osäkra kontakta säljare):
________________________________________________________________________________
Vill du jobba med en industristandard (t.ex. Volvo standard / Scania Standard) ange vilken:
________________________________________________________________________________
Om ej ytbehandlings standard. Ange eventuella finish eller andra krav:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
I vilken miljö kommer den ytbehandlade artikeln att användas?
_________________________________________________________________________________
Behöver artikeln Maskering?
Nej
Ja, Artikeln behöver maskeras
Vi har märkt ut områden som behöver maskeras på den bifogade ritningen

GLÖM EJ ATT SPARA DOKUMENTET PÅ DATORN - ANNARS SPARAS EJ IFYLLD INFORMATION!
Ifyllt formulär bifogas per e-post till ytbehandling@provexa.com eller direkt till någon av våra
säljare. Glöm ej bifoga ritning i mailet.

