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 ................شواره : .......                                                                                                                                

....................تاریخ : ...                                                                                                                                                        

  

 مطخػات درخًاست مطتری

 ......................................................................... وام مطتری )ضرکت / مًسسٍ/ ضخع حقیقی( :*

 :...........................................ملی/ضمارٌ ملیکذ  * ...............................................   کذ اقتػادی:*

 در ایه فرم می باضذ، خًاَطمىذ است ایه فرم تًسط بخص فىی آن ضرکت محترم تکمیل گردد. مىذرجتعُذ تحًیل يرق براساس مطخػات  با تًجٍ بٍ ایىکٍ

 ساهانه هالیات برارزش افسوده هی باشنذ.()توجه: کلیه هشتریاى اعن از اشخاص حقیقی و حقوقی هلسم به ثبت نام در 

 *ضخبمت رديف
 )میلیمتر(

 عرض*

متر(میل)  

 طول*

متر(میلی)  
 وزن تئوری* ورق  تعذاد*

 مالحظبت

(فرهائیذ)اگر جهت تولیذ و ارسال ورقها اولویتی وجود دارد لطفا هشخض   

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

11       

 :درجٍ فًالدی       

 

 استاوذاردَای تًلیذ محػًل:

استانذارد ابعادي و ضكل  

 ظاهري
 استانذارد و کيفيت سطحي *کالس ضخاهت ورق

 EN10029 EN10029-CLASSA  EN10163-B2 هثال

    درخواست هطتري

          الف: طبك استانذارد لیس ضیمیایی:         آوا

 :         خواست هطتري  در ب: طبك                             
 

 ههر خریدار                                                                                                   الزم نيست                  الزم است        بستٍ بىذی:        

 Standard No      ضواره استانذارد     محصول             استانذارد درجه فوالدي

   

 N CU AL S P SI MN C سایر

         

 مشخصات درخواست
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 مطخػات درخًاست مطتری

 

 ............................................................توضيحات تكويلي: ب:                                 الف: طبك استانذارد هحصول                مارکیىگ:     

 ................................................:  غىعت در  مًرد مػرف مطتری

 وحًٌ ومًوٍ گیری  آزمایطات مًرد ویاز ي

 آيتن هاي زير:با   آزهوى هاي تكويلي در خواستب:          الف: طبك استانذارد رکر ضذه           

             دهاي تست                           -ضربه              آلتراسونيكخوص                               

 .............................ساير آزهونها..                      هتالوگرافيعرضي          کطص 

 (: ...................................... ASTMA435 : مثال) :استاوذارد آلتراسًویک *  

 

           ستالزم ا               ستالزم ني                               :گًاَیىامٍ*

 

 EN10204A-3.1                     EN10204A-3.2 EN10204A-3.3   وًع گًاَیىامٍ

 بازرسی : 

 الساهي نوي باضذ                الساهي هي باضذ      حضًر بازرس ضخع ثالث در ضرکت :                   

 بازرسي کاهل                     بازرسي تصادفيدر غًرت السام حضًر بازرس ضخع ثالث           

 خير                  بلي                       ؟اوجام آزمایطات خًاظ مکاویکی در حضًر بازرس باضذ
 

 بذوى برش لبهب:                             لبه  برش  الف: با              محػًل تًلیذی*

 سایر اطالعات مًرد ویاز سفارش   

 هي باضذ . هيليوتر 08هاکسیون . : تقاضا ضود لبه داردرصورتي که ورق  تلرانس عرض 

 کالس هوواري سطح  هطابك هحصوالتN  طبك استانذاردEN10029  .توليذ هي گردنذ 

 ............... :درصورتيكه کالس هوواري ديگري هورد نياز هي باضذ اعالم فرهائيذ 

 

 بلي                        خير      :     بریذٌ ضًد سر ي تٍ يرق* 
 

 در ایه فرم می باضذ، خًاَطمىذ است ایه فرم تًسط بخص فىی آن ضرکت محترم تکمیل گردد. مىذرجتعُذ تحًیل يرق براساس مطخػات  با تًجٍ بٍ ایىکٍ

 

 ههر خریدار  

 آناليس ضيويايي        

 خواظ هكانيكي       

 آناليس ضيويايي و خواظ هكانيكي       
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 مطخػات درخًاست مطتری

 

 :مطتری تًضیحات تکمیلی

............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

 در ایه فرم می باضذ، خًاَطمىذ است ایه فرم تًسط بخص فىی آن ضرکت محترم تکمیل گردد. مىذرجذ تحًیل يرق براساس مطخػات تعُ با تًجٍ بٍ ایىکٍ

 هحل اهضاء و ههر خریدار                                                                                                                                                          

 

 

 هوارد * دار حتوا تکویل گردد. 

و فکس  161 -32919127 هشتری گراهی پس از تکویل هوارد فوق لطفاً این فرم را پیوست ناهه درخواست خرید خود کرده و به شواره

شواره  با در خصوص تکویل هوارد فوق ، از به اطالعاتیدر صورت نیضوناً وایید. نارسال   sale@oxinsteel.irیا به آدرس پستی 

 تواس حاصل فرهایید. اهور فروش و بازاریابی 161-32919121 -5 تلفن های

 

 رییس فروش داخل                                                                                                                                                                     

 اهضا 

 شواره تواس کارشناس پیگیری شواره تواس تصوین گیرنده )هدیر/رئیس( واحد

     عاهلهدیریت *

     خرید*

     بازرگانی*

     فنی/تولید*

     هالی*

  آدرس ایویل جهت ارسال و دریافت هکاتبات*

 *فاکس

mailto:sale@oxinsteel.ir

