Zajmujemy się produkcją i projektowaniem osad do broni. Obecnie produkujemy model
przedstawiony niżej na zdjęciach.

Jest on robiony na specjalne życzenie klienta, model o takim wzorze jest dostępny w cenie 120zł
(materiał olcha).
Ceny tego modelu wykonane z innego drzewa bez lakierowania.
Olcha
Orzech polski
Jesion
Drzewa egzotyczne
Drzewo wysyłane przez klienta

120zł
350zł
250zł
Cena do negocjacji
Cena do negocjacji

Kolba jest bardzo ergonomiczna i dopasowana do dłoni co zapewnia pewne trzymanie i stabilne
oparcie na barku.
Nie jest lakierowana ani olejona zwykła czysta osada bez wyciętych otworów na spust. Istnieje
możliwość wycięcia otworów i przystosowania osady pod odpowiedni model broni. Jest to darmowa
usługa ale muszą państwo dostarczyć (wysłać bądź osobiście przywieść) elementy które maja być
mocowane w kolbie. Można również samemu zwymiarować te detale ale wtedy nie ponosimy
odpowiedzialność jeśli osada nie pasuje do reszty, gdyż może to być błąd wymiarowania np. podania
wymiaru nie od tej bazy.

Wiatrówka z oryginalną kolbą.

Model przystosowany do wymagań klienta.

Możemy zaprojektować i dopasować do państwa broni kolbę według państwa wytycznych lub ze
zdjęć. W przypadku wykonywania kolby ze zdjęć konieczne jest wysłanie broni do której ma być
dorabiana bądź przerabiana kolba w celu zdjęcia niezbędnych wymiarów. Jeśli klient sobie zażyczy
wysyłamy model wykonany w drzewie sosnowym (prototyp) do akceptacji całego projektu, bądź też
do naniesienia na niego poprawek, dopiero potem wysyłamy gotową kolbę.
Cennik usług projektowych;




Wykonanie przeróbki modelu, który posiadamy w sprzedaży 100zł
Wykonanie zupełnie innego modelu np. ze zdjęć, bez wykonywania prototypu z drzewa
sosnowego 250zł
Wykonanie modelu np. ze zdjęć i stworzenie prototypu osady z drzewa sosnowego 350zł

Do ceny tych usług należy doliczyć cenę za model według cennika z powyższej tabelki. Każda
następna sztuka nowo powstałego modelu jest według cennika (bez ceny projektowania).
Jeśli po wykonaniu prototypu model się nie spodoba i klient postanowi się wycofać ponosi tylko
koszty projektowania i wykonania prototypu 350zł.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami emailowi biuro@projekt43.pl lub pod
numerem telefonu 511011043

