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Pulverkrāsošanas pasūtījums  
 
 

Pasūtītājs:  Informācija par pasūtījumu: 
   

Nosaukums:  

Vienotais reģ.Nr.  

PVN reģ.Nr.  

Juridiskā adrese:  

Biroja adrese:  

Tālr.:  

E-pasts:  

Kontaktpersona:  

Mob.tālr.:  

Vēlamais pasūtījuma izpildes termiņš: ___.___._____. 
 

Nr. Artikuls Izstrādājuma nosaukums un ražotājs 
Viena izstrādājuma 

izmēri,  
mm 

Skaits, 
gab. 

Krāsošanas 
laukums, 
m2/gab. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Kopā:   
 

Piezīmes: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

   

Apstiprinot pasūtījumu, klients apliecina, ka iepazīstināts ar SIA “LAKRON” pulverkrāsošanas 
tehniskiem noteikumiem. 

 
 
Pasūtītāja atbildīgas personas paraksts un atšifrējums 
 

_________________/__________________/ 
 
Datums: ___.___._____. 

Identifikācijas Nr.  

Krāsa:  

Krāsošanas tips: □ pirmreizēja krāsošana 

 □ pārkrāsošana 

Materiāls: □ alumīnijs 

 □ cits ______________ 

Izstrādājumu veids: 

□ profils □ loksne 

□ furnitūra □ cits ______________ 
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