
Artykuł dotyczący nietypowych zagłówków 

 

Szanowni Klienci 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadziliśmy do oferty różne nietypowe warianty produkcji 

zagłówków w ramach systemu Box Multisystem. 

Poniżej przedstawiamy poglądowe warianty nietypowości oraz poglądowe zdjęcia i opis sposobu kalkulacji 

ceny. 

W przypadku innych zmian w zagłówkach (np. dodatkowe przeszycia, nawierty czy otwory) w celu sprawdzenia 

możliwości technologicznych oraz wyceny prosimy kontaktować się z działem sprzedaży. 

Poniższe rysunki są rysunkami poglądowymi, a informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego. 

Zagłówki szerokie są produkowane w przedziale szerokości od 222 cm do 442 cm. 

Do kalkulacji cen należy brać ceny zagłówków o odpowiednich szerokościach tak, aby całkowita szerokość 

dwóch zagłówków osiągnęła szerokość całkowitą zagłówka nietypowego. 

Proponowane warianty 

Wariant I – zagłówek posiadający nietypową szerokość  

Opcja I – wysokość oraz sposób „pikowania” pozostaje standardowy 

 

 

Sposób kalkulacji ceny 

2 x cena zagłówka (o odpowiedniej szerokości tak, aby całkowita szerokość dwóch zagłówków osiągnęła 

szerokość całkowitą nietypowego zagłówka) + 20 % 

Opcja II – zagłówek wyższy max do 20 cm oraz sposób „pikowania” pozostaje standardowy 

Sposób kalkulacji ceny 

2 x cena zagłówka (o odpowiedniej szerokości tak, aby całkowita szerokość dwóch zagłówków osiągnęła 

szerokość całkowitą nietypowego zagłówka) + 40 % 



 

Opcja III – zagłówek niższy oraz sposób „pikowania” pozostaje standardowy 

Sposób kalkulacji ceny 

2 x cena zagłówka (o odpowiedniej szerokości tak, aby całkowita szerokość dwóch zagłówków osiągnęła 

szerokość całkowitą nietypowego zagłówka) + 30 % 

 

Wariant II – zagłówek posiadający nietypową szerokość oraz dodatkowe „pikowania” po bokach korpusu 

 

Sposób kalkulacji ceny 

3 x cena zagłówka (o odpowiedniej szerokości tak, aby całkowita szerokość dwóch zagłówków osiągnęła 

szerokość całkowitą nietypowego zagłówka) + 20 % 

 

Wariant III – zagłówek posiadający nietypową szerokość i jest wyższy od standardowego z dodatkowym rzędem 

„pikowań”, brak dodatkowych „pikowań” po bokach korpusu 

 

Sposób kalkulacji ceny 

2 x cena zagłówka (o odpowiedniej szerokości tak, aby całkowita szerokość dwóch zagłówków osiągnęła 

szerokość całkowitą nietypowego zagłówka) + 40 % 

 



 

 

 

Wariant IV - zagłówek posiadający nietypową szerokość i jest wyższy od standardowego z dodatkowym rzędem 

„pikowań” oraz z dodatkowymi „pikowaniami” po bokach korpusu 

 

 

Sposób kalkulacji ceny 

3 x cena zagłówka (o odpowiedniej szerokości tak, aby całkowita szerokość dwóch zagłówków osiągnęła 

szerokość całkowitą nietypowego zagłówka) + 70 % 

 

UWAGA 

Istnieje możliwość przygotowania zagłówka pod montaż korpusu w sposób asymetryczny, tzn. od jednej ze 

stron zagłówka.  

 

Sposób kalkulacji analogiczny jak w wariantach I – IV 

UWAGA!!! 

Z przyczyn technologicznych powyższe warianty zagłówków nietypowych nie dotyczą zagłówków o numerach  

2, 3, 4, 5, 8, 10,11, 17, 18, 19, 20. 

 

PRZYKŁAD 



Zagłówek 9 szerokość nietypowa 365 cm, brak pikowań po bokach korpusu, wysokość standardowa, grupa 3 

Sposób kalkulacji ceny 

Do wyceny wybrano zagłówek 9 o szerokości całkowitej 180+6 cm, ponieważ 2x186 cm=372 cm czyli wystarcza 

na wyprodukowanie zagłówka o szerokości 365 cm. 

Cena zagłówka Z 9 szer. 180+6 w 3 gr. wynosi 968 zł brutto  

Cena zagłówka nietypowego 

2 x cena zagłówka + 20 % = 2 x 968 + 20 % = 2.323,20 zł brutto 


