Benvolguts/des,
Ens plau
p
comuniccar‐vos que el proper dilluns, dia 14
4 de maig dee 2012, comeença el nou servei
de préstec d’ein
nes tècniquees de l’Agru
upació d’Arq
quitectes Exp
perts Periciaals i Forenses de
C dirigit a totts els seus aggrupats.
Catalunya (AAEPFFC) del COAC
Aqueest servei es desenvolupa
d
arà de la man
nera següentt:
1. Enviament
E
d
d’un
correu electrònic
e
a: aaepfc@coaac.net, sol∙liccitant la reseerva de l’einaa/es o
l maleta que vostè neceessiti, amb un mínim de 48
la
4 hores d’antelació.
2. Us
U convidem
m a llegir attentament lees condicion
ns generals del contractte de llogue
er que
r
rebreu
en reesposta a la vostra
v
petició
ó, per evitar qualsevol malentès.
m
3. El
E càrrec corrresponent al lloguer s’ab
bonarà al compte c/c 318
83‐0800‐83‐0000004369
9 de la
C
Caixa
d’Arqu
uitectes amb
b el preu (IVA
A inclòs) que
e trobareu indicat al conttracte que re
ebreu,
p correu electrònic, en
per
n resposta a la
l vostra pettició de lloguer d’eina.
4. En
E el momen
nt de passar a recollir l’eina/es haure
eu de portar::
• Contraacte de llogu
uer signat.
• Condiccions del con
ntracte de llo
oguer signat..
• Comprovant de la transferència al nº de C//C indicat.
i entregar‐los a la person
na que us donarà l’eina/e
es.
5. El
E servei és operatiu,
o
a laa demarcació
ó de Barcelona, de dilluns a divendrees, de 9:30 a 14:30
h
hores;
per a la resta de demarcacion
d
s haureu de posar‐vos en contacte amb ells.
6. El
E lloguer té el preu perr dia previst en el quadrre de preus que trobareeu en el contracte
q signareu
que
u; el lloguer per dia te un
na durada de
e 24 hores (eex. si es llogaa a les 10:00 hores
d dimarts es
del
e te que rettornar a les 10:00
1
hores del
d dimecress, dia següen
nt), en cas co
ontrari
s
s’afegirà
el preu
p
d’un altre dia de llogguer fins a l’e
entrega efecctiva.
7. En
E el moment de l’entreega de l’einaa/es o maletta llogada es comprovarrà el seu perfecte
e
estat
i funcio
onament, en
n cas contrari s’aplicarà el que preveu en les co
ondicions generals
d contractee de lloguer.
del

Cordiials salutacio
ons,

Juntaa Directiva dee l’AAEPFC

Llistat de les einees tècniques :
1 – Multidetector
M
r 3 en 1: Fustta, metalls, cables
c
elèctrics.
2 – Nivell làser multi pointer 5.
5
3 – Esscleròmetre Echta 100 cllasse N.
4 – Lu
upa de contaacte Peak 10x.
5 – Teermòmetre K‐Type,
K
amb
b dues sondes.
6 – Mesurador
M
d’humitat FFM
MM 100 per fusta.
f
7 – Mesurador
M
d’humitat 590
0, per diverso
os materials.
8 – Metro
M
làser Disto
D
D8.
Tots aquest aparrells es podrran llogar seeparadamentt o bé conju
untament en
n una maletaa, que
inclou
urà també:
9 – Fllexòmetre Z – Lock 25 mm, 5 m.
10 – Galga
G
de com
mparació per a esquerdees.
11 – Bola d’acer .
Tamb
bé disposem d’una Cámaara termogrààfica, marca Flir
F model Eb
bx 50, amb m
maleta pròpiaa.

Preuss de lloguer de
d les eines (IVA inclòs).

24.2
20 €
24.2
20 €
48.4
40 €

Diess
succcessius
12.10
0€
12.10
0€
24.20
0€

72.60 €
72.60 €
145.20 €

12.1
10 €

12.10
0€

60.50 €

Material

1er dia

Maleta (1
1)
Càmera termogràfica FLIR Ebx 50
Conjunt:
Maleta + Càmera term
mogràfica
Un únic aparell
a
de la maleta

Settmana

IMPO
ORTANT :
L’AAEEPFC no és faa responsablle de la vostrra interpretaació de les daades recollides amb les eines.
e

