
 

 

 תנאים והגבלות:

 לא ניתן "לפרק" הצעת מחיר לפריטים בודדים או לשנות כמויות.-

 מע"מ.₪ +  350הזמנת מינימום הינה -

 )אלה אם כן צויין אחרת במפורש בהצעת מחיר(. ומע"מ המחיר אינו כולל משלוח-

אינסרטים, גימור וצבע, דוחות מידות ועוד )אלה אם כן צויין  המחיר אינו כולל שירותים משלימים כמו: הכנסת-

 אחרת במפורש בהצעת מחיר(

 רמת דיוק:-

 -MJF   :X/Y: ± 0.3% (minimum of ± 0.3 mm) (Z: ± 0.5% (minimum of ± 0.5 mm  

 -SLA  :Accuracy: ±0.2% (with a lower limit of ±0.2 mm) 

 -FDM  :X/Y: ± 0.3% (minimum of ± 0.3 mm) (Z: ± 0.5% (minimum of ± 0.5 mm 

חשוב לעדכן אותנו במקרה של חלקים שאמורים להתחבר לאחר הדפסה. להבטחת איכות מירבית יש לשלוח -

 שרטוט או קובץ הרכבה

 לתאימות החלקים. אינדוסטרידיזייןבנושא תאימות המוצר מוגבלת אחריות -

התאמת קוטר חורים לאינסרטים. ניתן לבקש מאיש המכירות דף מידע עם מידות  על אחריות הלקוח בדיקת -

 מומלצות לחורים

עוביי דופן וטולרנסים לחיבור בין החלקים. חברתנו אינה אחראית על נזקים/פגמים   על אחריות הלקוח בדיקת -

 מ''מ 1-שנגרמים למודל בתהליך הדפסה בגלל עוביי דופן מתחת ל

 לת דבר אשר אינו מצוין בה במפורש.הצעתנו אינה כול-

 אמצעי תשלום: העברה בנקאית.-

 מ’’, אינדוסטרידיזיין בע40510008, מספר חשבון 898בנק לאומי, סניף במקרה של העברה  נא להעביר ל: -

 שומרת על הזכות לפרסם עבודות שבוצעו דרכה אלא אם צוין אחרת מהלקוח אינדוסטרידיזיין -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Terms and Conditions: 

-It is not possible to "disassemble" a quote for individual items or change quantities. 

-Minimum order is NIS 350 + VAT. 

- The price does not include delivery and VAT. 

- The price does not include supplementary services such as: insertion of inserts, finishing and color, size reports 
and more (if these are specified otherwise explicitly in the price quote) 

-precision: 

-MJF : X/Y: ± 0.3% (minimum of ± 0.3 mm) (Z: ± 0.5% (minimum of ± 0.5 mm 

-SLA: Accuracy: ±0.2% (with a lower limit of ±0.2 mm) 

-FDM: X/Y: ± 0.3% (minimum of ± 0.3 mm) (Z: ± 0.5% (minimum of ± 0.5 mm 

- It is important to update us in the case of parts that should connect after printing. To guarantee maximum 
quality, a drawing or an assembly file must be sent 

-In the matter of product compatibility, IndustryDesign's responsibility for the compatibility of the parts is limited. 

- It is the customer's responsibility to check the fit of the diameter of the holes for the inserts. You can ask the 
sales person for an information sheet with recommended dimensions for the holes 

- It is the customer's responsibility to check wall thicknesses and tolerances for the connection between the parts. 
Our company is not responsible for damages/defects caused to the model during the printing process due to wall 
thicknesses below 1 mm 

- Our proposal does not include anything that is not explicitly stated in it. 

-Method of payment: bank transfer. 

- In case of transfer, please transfer to: Bank Leumi, branch 898, account number 40510008, Industry Design Ltd. 

- IndustryDesign reserves the right to publish works carried out through 


