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Szabászati megrendelő – kitöltési útmutató 
 
Töltse le és töltse ki a honlapunkon megtalálható Excel táblázatunkat, amellyel le tudja adni 
szabott anyag megrendelését.  
 

1. Lépés: Excel táblázat letöltése 

www.erfa.hu  Lapszabászat  Lapszabászati megrendelő. A letöltött Excel táblázat 

formátumán ne változtasson.  

 

2. Lépés: Töltse ki a táblázat fejlécét 

Válassza ki, hogy megrendelésként vagy ajánlatkérésként kívánja leadni szabását. Jelölje be, ha 

igénybe szeretné venni házhoz szállítás szolgáltatásunkat. (Részletek) 

Személyes adatait, elérhetőségeit mindenféleképpen pontosan adja meg. A megadott adatok 

alapján értesítjük a rendelés elkészültéről. A szürke hátterű mezőket kollégáink töltik ki. 

Amely anyagokat bérszabásban szeretne gyártatni, azokat (csak azokat) az anyagokat a 

megrendelőlap fejlécében is tűntessék fel. Az itt fel nem tűntetett anyagok nem bérszabásban 

kerülnek gyártásra. Bérszabást 2 azonos táblát meghaladó rendelés esetén vállalunk. 

 

 

http://www.erfa.hu/
http://www.erfa.hu/szabott-anyag-hazhoz-szallitas
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3. Lépés: Töltse ki a szabott anyagra vonatkozó adatokat! 
 

 Lapanyag oszlopba a szabni kívánt termék kódját, felületét és vastagságát írja be! 

 Méretek oszlopba a lapanyag méreteit illetve a darabszámát adja meg.  

2020.06.15-től a kész (élzáróval ellátott, teljes) méreteket kell feltüntetni, milliméterben. 

 Megnevezés oszlopban beírt adat megjelenik az etiketten, ami alapján később 

könnyebben szét tudja válogatni a lapokat, ha szükséges. Nem kötelező a kitöltése. 

 Az élzárás adatait kell kitölteni a következő blokkban. A H1 és H2 a lapanyag hosszú 

oldalát, míg az SZ1 és SZ2 a széles oldalát jelölik. Amelyik oldalra kéri az élzárást, ott 

tüntesse fel az élzáró színét/kódját/nevét ÉS vastagságát (mm).  

Pl.: H1: A800-0,4 H2: D107-2 SZ1: Fehér 0,8 SZ2: ha üres, az oldal nem lesz élzárva. 

 Egyéb oszlopba beírtak, szintén magunknak segítség, hogy mire használjuk fel vagy 

hova lesz a szabott anyag. Ha PU élzárást szeretne, azt is ebben a cellában 

tüntetheti fel. 

 Ne hagyjon ki üres sorokat a szabni kívánt tételek között! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Lépés: Küldje el hozzánk e-mail-ben! 
 
Székesfehérvári átvétel esetén küldje a szabaszat.szfv@erfa.hu, 

móri átvétel esetén pedig szabaszat@erfa.hu e-mail címre! 

Megrendelés elküldése előtt kérjük, olvassa el Lapszabászati feltételeinket, mely 

megtalálható weboldalunk lapszabászati oldalán. 
 

Nyomtatás: Abban az esetben, ha ki 

szeretné nyomtatni megrendelését, 

nyomtatás előtt ügyeljen a nyomtatni kívánt 

oldalak megadására, elkerülve az üres 

oldalak felesleges nyomtatását.  

(Az első oldal a 15. sorszámú sorig tart, majd 

a további oldalak 27 sort tartalmaznak.) 

 

 

 
 
 

 
További kérdés esetén, kérje bizalommal kollégáink segítségét. 

mailto:szabaszat@erfa.hu
http://www.erfa.hu/images/lapszabaszat/lapszabaszati-feltetelek.pdf

