KØBSBETINGELSER
Kære kollega
Jeg tillader mig lige uopfordret at sende dig vor brochure på overdækningssystemerne her hos Scaffco Sales.
Det system som bliver brugt i langt de fleste tilfælde er Alfix overdækningen. Alfix overdækningen er markedets
absolut hurtigste overdækning at montere.
Dette skyldes bla. at systemet er opbygget med ekstremt få løsdele samt at overdækningen monteres med
stikbolte, ydermere monteres overdækningen med 2 duge i stedet for 1 lang. Det gør montagen af dugene langt
lettere. Ved køb betyder ovenstående også langt simplere lagerstyring samt mulighed for at genanvende dugene
uden tilpasning af længderne. På vort lager kører vi eksempelvis kun med 3 længder duge: 8, 10 og 12 m. Med disse
3 duge længder kan alle spændvidder på Alfix håndteres.
Ved Scaffco Sales er der både mulighed for at købe eller leje Alfix overdækningen.
Priseksempel på køb af overdækning 45,0 X 18,0 m. i alt 810 M2 købspris pris pr. m2 inkl. Dug 600,00.
Ved køb af ovenstående mængde giver i i 2 år mulighed for at bytte dragere til andre længder uden beregning.
(dette giver dig den sikkerhed at materialet også passer til den næste opgave).
Samtidigt giver vi en fast pris (i 2 år) på leje af tilsvarende mængde til kr. 0,60 pr. m2. pr. kalenderdag inkl. Duge.
Hvis du ønsker at leje en overdækning uden at skulle købe, regner jeg hurtigt en meget attraktiv lejepris, bare ring
på nedenstående nr.
Vi leverer ingeniørberegninger på alle standard opstillinger med Alfix overdækningen.
Som det fremgår af vores brochure har vi også Peri LGS overdækningen. Denne overdækning bruges primært ved
spænd over 24,0 m. (op til 42,0 m.)ved opgaver hvor der skal ophænges kranbaner i overdækningen. Store rulleoverdækninger og i det hele taget opgaver med store logistiske udfordringer. Vi regner gerne et godt tilbud til dig
på leje af denne suveræne overdækning.
Jeg håber at ovenstående har vakt din interesse og ser frem til at høre fra dig.
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