
Formularz zamówienia usługi profilowania 
taśm ZM SILESIA SA 
 
 
 

W celu zamówienia usługi profilowania taśm cynkowo-tytanowych SILESIA, 
naleŜy przesłać wypełniony formularz na fax: (32) 35 87 439 lub e-mail: 
gostafinski@silesiasa.pl oraz skontaktować się z Doradcą Technicznym, tel.: 693-
112-511. Profilarka zostanie wysłana na budowę po ustaleniu i potwierdzeniu 
wszystkich kwestii z Doradcą Technicznym. 
 
Formularz powinien wypełni ć Wykonawca lub osoba zaznajomiona ze specyfik ą danej  budowy. 
 
*nazwa firmy handlowej 
obsługującej inwestycję 

(hurtownia) 

 

nazwa firmy wykonawczej 
 
 

 

dane adresowe firmy wykonawczej 
(adres, telefon) 

 

 

*dane osoby kontaktowej 
na budowie- wykonawca pokrycia dachowego 

(imię i nazwisko, telefon) 

 

*adres budowy 
(kod pocztowy, ulica, nr) 

 

 

wymiary i ilość taśmy do 
panelowania 

(tony) 
 

 

proponowany termin przyjazdu 
  

przewidywany czas profilowania 
(prędkość profilowania 8mb/min.) 

 

 

* - pola obowiązkowe 
 
Warunki niezbędne do realizacji profilowania: 
 

• zamówiona taśma cynkowo-tytanowa ZM SILESIA SA  w rolkach o 
szerokości 30÷70 cm, składowana w dostępnym miejscu na terenie budowy, 

• przygotowane miejsce (płaskie i równe) na ustawienie profilarki oraz miejsce 
składowania paneli, 

• pracownicy przeznaczeni do podawania kręgów oraz odbierania paneli-
minimum 2 osoby , 

• gniazdo trójfazowe 380 V w odległości maksymalnie 50 m  od profilarki, 
• minimalna szerokość 230 cm , zapewniająca dojazd zestawu (samochód z 

przyczepką) na plac budowy, 
• w przypadku profilowania poza placem budowy (np. chodnik, parking itp.)  

zamawiający winien posiadać zezwolenie do czasowego zajmowania terenu. 
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W przypadku braku, koszty ewentualnego mandatu będą refakturowane na 
Zamawiającego. 

• zestawienie ilości i długości paneli (z naddatkami) do wykonania –tabela z 
wymiarami. 

 
Profilarka SPM 30/80 RS LS firmy Schlebach umoŜliwia uzyskanie tylko i wyłącznie 
profilu klasycznego rąbka stoj ącego podwójnego o wysoko ści 25 mm  - brak 
moŜliwości uzyskania innych kształtów i wysokości! 
 
Urządzenie profilujące (waga zestawu ok. 1000kg)  nie jest przystosowane do 
transportu na wysokość. Za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu 
urządzeniami dźwigowymi odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 
 
JeŜeli Operator na miejscu budowy stwierdzi, Ŝe powyŜsze warunki nie zostały 
spełnione, opuszcza on budowę, a Zamawiający obciąŜany jest kosztami przewozu 
profilarki na miejsce budowy i z powrotem do siedziby ZM SILESIA SA oraz kosztami 
wewnętrznych przygotowań do wyjazdu na budowę. Następna wizyta jest moŜliwa po 
spełnieniu w/w warunków oraz ustaleniu nowego terminu z Doradcą Technicznym. 
 
 

*Osoba upowaŜniona do wysłania 
zamówienia 

(imię i nazwisko) 

 

Stanowisko 
 

 

*Telefon 
 

 

Nazwa firmy 
 

 

Dane adresowe 
 
 

 

*NIP 
 

 

 
 
Usługa panelowania jest bezpłatna przy zamówieniu powyŜej 1000 kg. 
 
Kartę naleŜy odesłać najpóźniej na 5 dni roboczych  przed oczekiwanym terminem 
przyjazdu na budowę. 
 
 
Zapoznałem się i akceptuję warunki profilowania taśm przez ZM SILESIA SA. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

Data i podpis 


