


შეთავაზებული პროდუქტი : 
კომპანიის დასახელება :
საიდენტიფიკაციო კოდი :
კომპანიის მისამართი : 

წარმომადგენელი პირი
სახელი გვარი თარიღი
ტელეფონი პროფორმა No
ელ-ფოსტა

: 
: 
: შეთავაზებების რაოდენობა

: 
: 
: 

სავაჭრო პირობები : ხელშეკრულება - კონტრაქტი; შიდა გაყიდვებში მრეწველობისა და სავაჭრო პალატის მიერ  - საზღვარგარეთ გაყიდვებში
ექსპორტიორთა ასოციაციის პალატის მიერ დამტკიცებული სახით მზადდება.  გააჩნია საერთაშორისო მახასიათებელი და ვალიდობა.  დ.ღ.გ;
საზღვარგარეთ გაყიდვებში გადასახადი არ არის. გადახდის მეთოდი ; თანხის 30 % შეკვეთისას წარმოების დასაწყისში, თანხის 40 % წარმოების
პროცესის შუალედში და დანარჩენი 30 % მიწოდებისას. ჩვენდამი დამზადებული ყველა პროდუქცია შესაფერისია აკრედიტით და ლიზინგით
ვაჭრობისთვის.  ტრანსპორტირება;  პროდუქციის  ფასები  მითითებულია  Ex  Works  (ქარხნიდან  მიწოდება).პროდუქტის  ტრანსპორტირების  და
ტვირთის დაზღვევის მთლიანი ხარჯები დამკვეთს, გადამზიდველი ტრანსპორტის დატვირთვის მთლიანი ხარჯები მწარმოებელს ეკუთვნის. ტვირთის
ტრანსპორტირებისათვის საჭირო ხარჯების მინიმუმამდე დაყვანისათვის ჩვენი კომპანია უზრუნველოფს თქვენთვის ყველა დახმარებას. დამზადების
ვადა ; მაქსიმუმ 5 -7 კვირა.   
გარანტია  და  სერვის  მომსახურება  :  პროდუქციას  წარმოებიდან  გამომდინარე  ხარვეზებზე  გააჩნია  1  წლიანი  გარანტია.  ხარვეზების
აღმოსაფხვრელად თურქეთის ფარგლებში მაქსიმუმ 48 საათი - საზღვარგარეთ ინტერვენციის დრო მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში 72 დან 120
საათიაა. მითითებული ეს პერიოდები არ გამოიყენება ქვეყნებისთვის რომლებიც საჭიროებს სავიზო მოწვევას. გარანტიაში შემავალი ნაწილები და
ვალდებულებები გაფორმებული იქნება ოფიციალური ხელშეკრულებით.



საინვესტიციო  განცხადება



პროფორმა ინვოისი
 პატივცემული : 

  საიდენტიფიკაციო კოდი :

 მისამართი : 

 თარიღი : 

 პროფორმა NO :

 გვერდი : 1 / 4
 

კოდი დიზაინი განმარტება ზომები რაოდენობა ფასი ღირებულება

1 T.01 ბუნკერი ინერტული მასალების
რეზერვუარისთვის 150X150 1 960.00 960.00

2 T.02 ნედლეულის ტრანსპორტიორი ლენტი 8 mt x 0.50 1 2,540.00 2,540.00

3 T.03 ბეტონის შემრევის პლატფორმა 200X200 1 1,166.00 1,166.00

4 T.04 ბეტონის შემრევი PAN TYPE 250
dm³ 1 6,538.00 6,538.00



პროფორმა ინვოისი
 პატივცემული : 

 საიდენტიფიკაციო კოდი :

 მისამართი : 

 თარიღი : 

 პროფორმა NO : 

 გვერდი : 2 / 4
 

კოდი დიზაინი განმარტება ზომები რაოდენობა ფასი ღირებულება

5 T.05 ბეტონის სისტემა ელექტრო მართვის
პანელი

BOSCH -
SIEMENS 1 946.00 946.00

6 T.06 ბეტონის წყლის სისტემა და
კონტროლიორი სარქველი 500 L / hour 1 261.00 261.00

7 T.07 ბეტონის ამრევის მკვებარი ბუნკერი და
შნეკი 250 dm³ 1 4,370.00 4,370.00

8 T.08 ყალიბის პირველი შევსების მაგიდა
შნეკის ქვეშ 50 x 75 1 338.00 338.00



პროფორმა ინვოისი
 პატივცემული : 

 საიდენტიფიკაციო კოდი :

 მისამართი : 

 თარიღი : 

 პროფორმა NO : 

 გვერდი : 3 / 4
 

კოდი დიზაინი განმარტება ზომები რაოდენობა ფასი ღირებულება

9 T.09 ვიბრაციული მაგიდა ბეტონის ყალიბში
დასაწნეხად 100 x 150 1 3,125.00 3,125.00

10 T.10 მაგიდა ცარიელი ყალიბების
გასუფთავებისთვის 100 x 150 1 276.00 276.00

11 T.11
ფილების ყალიბიდან ამოსაღები ვიბრო
მაგიდა და ფილების ტრანსპორტიორი

ლენტი
1 3,955.00 3,955.00

12 T.12 სველი პროდუქტის გასატანი სავსე
ყალიბის რაფა

WITH WHEELS
60 x 120 - 5

LAYERS
2 420.00 840.00



პროფორმა ინვოისი
 პატივცემული : 

 საიდენტიფიკაციო კოდი :

 მისამართი :

 თარიღი : 

 პროფორმა NO : 

 გვერდი : 4 / 4
 

კოდი დიზაინი განმარტება ზომები რაოდენობა ფასი ღირებულება

13 T.13 გაწმენდილი ცარიელი ყალიბებისთვის
ურიკა

WITH WHEELS
60 x 120 - 5

LAYERS
2 420.00 840.00

14 T.14 კომპრესორი და ჰაერის სისტემა 250 L - 8 Bar 1 420.00 420.00

15 T.15 პლასტმასის ყალიბის მოდელები SPECIAL OFFER 500 1.85 925.00

 
 თანხა ასოებით: ოცდაშვიდი ათას ხუთასი USD
 შეთავაზება ძალაშია 20 სამუშაო დღე.

 ჯამი (USD) 27,500.00 (USD)

 გადასახადი (0%) FREE

 საერთო ჯამი (USD) 27,500.00 (USD)
 



ობიექტის  პროექტი-1



ობიექტის  პროექტი-2



ყალიბის  მოდელები



მოპირკეთებული  მაგალითები



კომპანიის  პრეზენტაცია  და  მომხმარებლები

მომხმარებლების უპირობო კმაყოფილება, არის ჩვენი იმ გზის პრინციპი რომელზეც ვდგევართ, გამოცდილი მონტაჟის გუნდის დახმარებით მსოფლიოს 52 ქვეყანაში ჩვენი
კომპანია ასპარეზობს წარმატებულად და ვამაყობთ რომ ვართ სფეროს ლიდერი კომპანია.

 კომპანიასთან ერთად ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ წარმოების გეგმა და გაყიდვების ინფრასტრუქტურა ექსპორტის მიხედვით, ამ საკითხში ჩვენდამი დასაქმებული გამოცდილი
გუნდის მეშვეობით თქვენი ნებისმიერ საკითხთან ჩარევის გარეშე მხოლოდ თქვენი ქვეყნის საბაჟო გადასახადის გადახდით, მიიღებთ პროდუქციას სასურველ ადგილას, ჩვენი
აქტივაციის ცენტრის მეშვეობით თქვენ მიიღებთ 24 საათიან დახმარებას გაყიდვების წარმომადგენელებიდან თქვენთვის სასურველი ენაზე რათა ივაჭროთ კომფორტულად,
თითქოს ყიდულობთ პროდუქციას ქვეყნის რომელიმე ქალაქიდან.  დროული წარმოება - დროული მიწოდება - დროული ინსტალაციის პრინციპით მომხმარებლებთან გვსურს
დავამყაროთ უფრო ძლიერ ურთიერთობა.  მინიმალური ფასნამატი და ფიქსირებადი ფასის გარანტიით, ჩვენს მომხმარებლებს ვაძლევთ საიმედო ვაჭრობის პირობას. 
დასრულებული პროექტების ფოტო მასალები და მომხმარებლების კომენტარები ჩვენი კომპანიის შესახებ არის გამოქვეყნებული ჩვენს ოფიციალურ ვებ გვერდზე, ვინაიდან არ
დაკარგოთ ფული და რაც მთავარია თქვენთვის ძვირფასი დრო ჩვენი კომპანიის კვლევისას.  შესაძლებელია ივაჭროთ ლიზინგით ან აკრედიტივით ბანკებთან გაფორმებული
განსაკუთრებული გარიგებების მეშვეობით.  კონტრაქტები იმ პროდუქტებზე დაკავშირებით რომლებზეც ჩვენ შევთანხდებით შედგება მომხმარებლისათვის სასურველ ენაზე,
არ იქნებით იძულებული მოაწეროთ ხელშეკრულებას ხელი იმ ენაზე რომელიც თქვენ არ იცით და ადვილად ავიცილებთ თავიდან იმ გაუგებრობებს რომლებიც შესაძლებელია
შეიქმნას  მომავლისათვის.  გარდა  ამისა,  ეს  კონტრაქტები  დამტკიცდება  სახელმწიფოს  შესაბამისი  ორგანიზაციების  მიერ და  მიეცემა  საერთაშორისო ხასიათი  ვინაიდან
წარმოშობილი რაიმე შეფერხების შემთხვევაში თქვენ თავისუფლად დაიცვათ თქვენი უფლებები.  წარმოებისას გამოყენებული ნედლეულის ხარისხი და ზომები, ტექნიკურ
სპეციფიკაციასთან ერთად შემდგომში არასასურველი სიურპრიზების თავიდან ასაცილებლად სტანდარტულად ჩაიწერება (დაერთობა) ოფიციალურ ხელშეკრულებაში.  ჩვენი
კომერციული პირობები ორმხრივ იცავს როგორც მყიდველის ასევე გამყიდველის უფლებებს, რათა თავიდან ავიცილოთ შესაძლო შეფერხებები და მატერიალური ზიანი, თანხის
გადახდა მოითხოვება სამ ეტაპად და მხოლოდ იმ სექციისთვის რომლის წარმოებაც დასრულებული იქნება.  მომხმარებლები რომლებთანაც გავაფორმებთ ხელშეკრულებას,
გადაეცემა Ip ნომერი. ნომრის მეშვეობით შეგიძლიათ აკონტროლოთ წარმოების და ტრანსპორტირების პროცესის ყველა ეტაპი.  ჩვენდამი დამზადებულ ყველა პროდუქციას
გააჩნია  ევრო  სტანდარტების  შესაბამისი  პრეფერენციული  წარმოშობის  სერთიფიკატი  EUR1.  სერთიფიკატის  მეშვეობით  პროდუქცია  უპრობლემოდ  გაივლის  საბაჟო
კანონმდებლობებს და შევა თქვენს ქვეყანაში.  გარანტიის ვადაში მყოფი ნაწილებზე ნებისმიერი პრობლემის გამოსწორება შეგვიძლია ყველაზე გვიან 72 – 120 საათში.
გარდა ამისა გვაქვს პროდუქციის მარაგიული წარმოების და სათადარიგო ნაწილების რეზერვუარი, აქედან გამომდინარე თქვენს სალოდინე დროს მინიმუმამდე ვამცირებთ. 
ჩვენი 24 -საათიანი ონლაინ ტექნიკური დახმარების ჯგუფს, ვებ გვერდზე მყოფი საკონტაქტო კანალების მეშვეობით შეგიძლიათ მოგვმართოთ-დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ
დროს.


