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       Warszawa, 04 listopada 2018 r.  

Oferta handlowa  

WIERTARKA DO SZKŁA ZX100  

 

 
sklepdlaszklarzy.pl we współpracy z ZXM Glass Machinery przedstawia ofertę na zakup:  
 
fabrycznie nowej, objętej gwarancją producenta/dystrybutora poziomej myjki do szkła 
płaskiego.  
 
sklepdlaszklarzy.pl jest jedynym bezpośrednim autoryzowanym importerem (i serwiserem) 
maszyn firmy ZXM.  
 
Maszyny ZXM są przez nas serwisowane i poddawane renowacji od ponad 12 lat.  
 
Kupując maszyny ze sklepdlaszklarzy.pl otrzymujesz maszynę o wysokiej jakości, 
z zapewnionym bardzo dobrym serwisem i gwarancją, przy jednoczesnym zachowaniu 
rozsądnej ceny.  
 
Maszyny ZXM wykonywane są za każdym razem na specjalne zamówienie 
sklepdlaszklarzy.pl wg norm i standardów europejskich.  
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Specyfikacja techniczna: 
 

Zakres otworów  4-100 mm  

Wysokość wiertła  75 mm  

Zakres grubości szkła   3 mm-30 mm 

Max. odległość otworu od krawędzi tafli szkła  1000 mm  

Gąbki  3 pary  

Prędkośc posuwy szkła   0. 5-4 m/min 

Maksymalna moc  2,2 kw   

Wymiary zewnętrzne  2,5x2,3x1,6 m 

Waga : 1000kg 

 
Wiertarka do szkła płaskiego ZX100  

Dwu-wrzecionowa wiertarka - wykonuje otwory w szkle od góry i od dołu tafli szkła  
Wiertarka może pracować w trybie ręcznym i automatycznym.  
W trybie ręcznym każde wrzeciono może być obsługiwane niezależnie.  
Wiercony otwór można ustawić za pomocą metody mechanicznej lub lasera. 
Szkło podczas wiercenia utrzymywane jest za pomocą regulowanego, pneumatycznego 
uchwytu.  
 

Ogólne warunki oferty  
 

Cena  29 200 zł netto  
 

Oferta ważna do:  20 listopada 2018 r.  
 

Termin realizacji  Okres oczekiwania do 79 dni od dnia wpłaty zaliczki  

Gwarancja  12 miesięcy od uruchomienia (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych 
nie podlegających gwarancji) – szczegóły w karcie gwarancyjnej  
 

Płatność:  30% przy zamówieniu,  
60% przed wydaniem maszyny do transportu w Polsce,  
10% po uruchomieniu  
 
Pomoc w uzyskaniu finansowania – leasing  
 

Cena ofertowa 
obejmuje:  

1. WIERTARKA DO SZKŁA ZX100  
2. Pełną dokumentację maszyny obejmującą wymagane przepisami 

prawa dokumenty i certyfikaty  
3. Kartę gwarancyjną i przeglądów  
4. Uruchomienie i serwis pogwarancyjny maszyny przez WM Serwis 

Wiesław Młynarczyk – jedyny w Polsce serwis autoryzowany przez 
ZXM i VERRE Trade właściciela sklepdlaszklarzy.pl  

5. Przegląd gwarancyjny (usługa w cenie maszyny – dojazd i materiały 
eksploatacyjne dodatkowo płatne)  

6. Uruchomienie maszyny w zakładzie kupującego  
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7. Profesjonalne podstawowe szkolenie operatora na zakupionej 
maszynie (certyfikat) – na materiałach kupującego  

8. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny   
9. Części zamienne i materiały eksploatacyjne  

 

Na życzenie 
kupującego 
(dodatkowo płatne)  

Przygotowanie instalacji elektrycznej do optymalnej pracy maszyny przez 
certyfikowanego elektryka  
Rozładowanie i ustawienie maszyny u kupującego w zakładzie  
Transport maszyny do zakładu klienta  
Kompleksowe szkolenie operatora krawędziarki prostoliniowej   
 

 
 
Zastrzeżenia prawno – handlowe  
Podstawą do złożenia zamówienia jest podpisanie umowy kupna sprzedaży i/lub wpłata ustalonej 
kwoty zaliczki.  
Inny kolor maszyny nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży.  
Z uwagi na wewnętrzną politykę sklepdlaszklarzy.pl dotyczącą udostępniania informacji handlowej 

w zakresie cen ofertowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie udostępniane cennika i szczegółów 

niniejszej oferty innym podmiotom.  

 
 

Dziękując za zainteresowanie ofertą  

Pozostaję z wyrazami szacunku  

Paweł Wesołowski  

VERRE Trade właściciel sklepdlaszklarzy.pl  

 

 


