Opdrachtgever

Naam :

Besteldatum :

Straat + nr. :
Postcode :

Gemeente :
Besteller :

Aannemer

Naam :
Straat + nr. :
Postcode :

Werfadres

Gemeente :

Werfreferentie (naam) :
Straat + nr. :
Postcode :

Gemeente :

Werfleider :
Telefoonnr. werfleider :
Onze offertereferentie :
UW BESTELLING
Nummer offerte Weber :
Siloplaatsing

Gevraagde leverdatum :

Spanning op de werf :

Standaard (3 werkdagen na besteldatum in de loop van de dag
Specifieke aanvraag (uitvoerbaarheid enkel na bespreking)

3 x 230 V
3 x 400 V
Uw silo wordt standaard uitgerust met volgend equipement :
Stalen doorstroommenger (debiet 40 ltr/min) inclusief besturingskast
Op aanvraag kan ook onderstaand equipement geleverd worden :
Rubberen doorstroommenger (debiet 50 ltr/min) inclusief besturingskast

MONO (1 x 230 V)
Uw silo wordt standaard uitgerust met volgend equipement :
Stalen doorstroommenger (debiet 20 ltr/min) inclusief besturingskast

Silovulling

Gevraagde leverdatum :
* Datum ingeven
* Datum ingeven
* Datum ingeven
* Datum ingeven
Hoeveelheid :

Standaard (1 werkdag nà besteldatum in de loop van de dag)
Specifieke aanvraag (uitvoerbaarheid onder voorbehoud)
* ten laatste om 9 u
* voormiddag
* namiddag
* tussen ......... u en ........... u
Standaardvulling betreft 24 TON
Mogelijkheid tot éénmalige sluitvracht :
- voor standaardmortel met minimum van 12 ton
- voor gekleurde metselmortels : per veelvoud van 3 ton met minimum van 6 ton
TON

Silonummer :

Siloretourname

Gevraagde retourdatum :

Standaard (3 werkdagen nà besteldatum in de loop van de dag)
Specifieke aanvraag (uitvoerbaarheid enkel na bespreking)

UW MORTELKEUZE
Metselmortel :

voor sterk en normaal zuigende stenen (M5)
weber.mix MM 301 E
weber.mix MM 301 CK
weber.mix MM 301 all day
weber.mix MM 301 freeze (voor lage temperaturen)

voor normaal en matig zuigende stenen (M10)
weber.mix MM 302 E
weber.mix MM 302 CK
weber.mix MM 302 all day
weber.mix MM 302 freeze (voor lage temperaturen)

voor zeer weinig zuigende stenen (M10)
weber.mix MM 303

voor betonblokken met hoge drukweerstand (M20)
weber.mix MM 304

voor "U" en "L" stenen (M5)
weber.mix MM 319

voor metselwerk binnen (M15)
weber.mix MM 305

Doorstrijkmortel (enkel mogelijk met stalen doorstroommenger én pompkast) :
weber.mix MR 341 voor sterk en normaal zuigende stenen
weber.mix MR 342 voor normaal en matig zuigende stenen
weber.mix MR 343 voor zeer weinig zuigende stenen
Dunmortel (enkel mogelijk met stalen doorstroommenger én pompkast) :
weber.mix MF 351 weber.mix MF 352 -

voor sterk en normaal zuigende stenen
voor matig en zeer weinig zuigende stenen

Bedankt om dit volledig ingevulde bestelformulier naar Weber te verzenden : via mail : info@weber-belgium.be of via fax : 02 254 78 55

Versie : 1 februari 2012

