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VPRAŠALNIK ZA OVIJANJE PLOČEVINE 

 

 

 

Ime naročnika:  

Naslov naročnika:  

Odgovorna oseba:  

Elektronski naslov  

Telefonska številka:  

 

 

 

Št. Opis, storitev Izpolnite ali označite 

1 Vrsta pločevine, kvaliteta: 

*Ovijamo le nerjaveče kovine. 

 

2 Dimenzija pločevine v mm: 

*Maksimalna širina pločevine za ovijanje je 3.100 mm. V primeru, da je 
željena širina končnega izdelka večjih  dimenzij, se lahko ovije iz več 
delov, če  se naročnik strinja. 

Dolžina Širina Debelina 

   

3 Izberite dobavitelja pločevine: STINAKO 

☐ 

NAROČNIK 

☐ 

4 Ali bo pločevina dostavljena na točno mero za ovijanje 
(odgovorite le, če ste 3. vprašanje označili 
''NAROČNIK'')? 

DA 

☐ 

NE 

☐ 

5 Ali se strinjate, da Stinako izbere izvajalca za razrez na 
točno mero (odgovorite le, če ste 4. vprašanje označili 
''NE'')? 

DA 

☐ 

NE 

☐ 

6 Ali bodo na dostavljeni pločevini varilni robovi posneti 
(odgovorite le, če ste 3. vprašanje označili 
''NAROČNIK')'? 

DA 

☐ 

NE 

☐ 

7 Označite vrsto varjenja: Spenjanje 

☐ 

Varjenje v celoti 

☐ 

8 Brušenje temena zvara (odgovorite le, če ste pri 7. polju 
označili ''Varjenje v celoti'')? 

DA 

☐ 

NE 

☐ 
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Št. Opis, storitev Vrednost 

9 Kontrola zvarov (rentgen…) DA 

☐ 

NE 

☐ 

10 Predviden rok dobave pločevine (odgovorite le, če ste 3. 
vprašanje označili ''NAROČNIK''): 

 

11 Opombe:  

 

 

 

 
Kraj in datum:____________________  Podpis in žig:____________________ 

 

 
Prosimo vas, da nam izpolnjeni vprašalnik vrnete po pošti ali kot priloga odgovora e-pošte, s katere ste vprašalnik 
prejeli.  
 
Vprašalnik služi le kot osnova za sestavo ponudbe. Na ta način želimo strniti vse podrobnosti glede storitve 
ovijanja na en seznam in s tem zmanjšati možnost za morebitne napake in kasnejše reklamacije. 

 


