Handleiding Explain Origami
De reden voor deze aanvullende informatie is dat wij u als architect, stoffeerder en gebruiker zo goed mogelijk willen
informeren over alle aspecten omtrent de bestelprocedure van deze prachtige producten.
Het dessin Explain Origami kent een start patroon, de plaats in het rapport waar altijd het patroon begint:
Explain Origami 1
Explain Origami 2
start rapport

breedte ca 400 cm

hoogte 1340 cm

hoogte 1340 cm

start rapport

breedte ca 400 cm

Explain Origami wordt per opdracht geproduceerd. Bestellen kan op de volgende manieren:
1. Opgeven van de rollengte. De rol zal altijd beginnen met het start patroon en wordt geleverd op de gewenste lengte
(max. 30 meter).
2. Op patroon. Om dit te kunnen produceren heeft Leoxx een plattegrond of cadcam bestand nodig met de afmetingen
van de ruimte en daarin het door de stoffeerder getekende banenplan en de benodigde baanlengtes. De stoffeerder
dient tevens aan te geven in welke baan het patroon moet starten. Dit kan aangegeven worden door een pijl in de
desbetreffende baan te zetten. De pijl moet geplaatst worden in de productierichting. De banen worden op rol
geleverd met een witte strook tussen de banen ter herkenning.
Opdrachten kunnen alleen ingezet worden voor productie wanneer de volgende gegevens compleet zijn:
1. Kleur
2. Afmeting (baanlengtes)
3. Indien op patroon geleverd: Plattegrond of cadcam bestand met bovengenoemde informatie
4. Leverdatum
5. Afleveradres
Levertijd: 8 weken na volledige opdracht, voorzien van punten 1, 2, 3, 4 en 5. Wanneer bovenstaande gegevens bij het plaatsen
van de bestelling niet compleet zijn, heeft dit consequenties voor de levertijd. In verband met de nauwkeurigheid van dit
proces, kunnen eenmaal geplaatste en voor productie ingegeven bestellingen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden.
Leoxx is graag bereid in het ontwerp- en uitvoeringstraject mee te denken met de architect en stoffeerder om een zo goed
mogelijk resultaat te bereiken voor de gebruiker.
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