BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 11/139
NIP 6762431701, REGON 121387608

Rejestr przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
nr KRS 0000369912, Kapitał Zakładowy 96 833 900,00 zł

A horganyzott, Aluzinc és bevonattal rendelkező lemezek szállítására, tárolására és kezelésére
vonatkozó általános feltételek
 A szállításhoz használ jármű rakodóterének hossza meg kell, hogy feleljen a lemezek hosszának. Azoknál
a lemezkötegeknél, melyeket nem rögzítenek közvetlenül a rakodótérben, vagy amelyek kilógnak a raktérből
a korrózió elleni védőbevonat megkarcolódhat, felsérülhet.
 A horganyzott, Aluzinc és bevonattal rendelkező lemezeket mindig védeni kell bárminemű víztől.
 A lemezprofilok megtörésének elkerüléséhez a kézi kirakodást és esetleges berakodást megfelelő számú
személynek kell végeznie, így pl. a 6 máteres lemez ívekhez 6 személyre van szükség. Az ívek földön vagy
másokon való csúsztatása felsértheti a korrózió elleni védőbevonatot.
 A maximális hosszt akár csak egy tételben is meghaladó lemezprofil megrendelésekre a garancia nem vonatkozik,
ilyen esetekben a Gyártó, valamint az eladó nem vállal felelősséget a szállítás során keletkező meghibásodásokért.
 A lemezeket nem szabad a gyári csomagolásban a gyártástól számított 3 hétnél tovább tárolni. Amennyiben ennél
tovább kell őket raktározni, úgy ki kell bontani a csomagolást, le kell venni a védőfóliát (ha van) és a lemezeket
vékony távtartókkal kell egymástól elválasztani.
 A csomagban vagy tekercsekben 3 hétnél tovább tárolt lemezeket nem lehet szabadtéren vagy nedvességnek,
változó környezeti hatásoknak kitett helyiségekben, illetve agresszív reakciót kiváltó anyagok közelében tárolni.
Az optimális tárolási hőmérséklet: 15–30°C. A csomagot vagy tekercset legalább 20 cm-rel a föld felett kell
elhelyezni. A nem megfelelő tárolás következtében a vízpára kicsapódhat a lemezívek és tekercsek között és
a korrózió elleni védőbevonat helyi felhevüléséhez vezethet.
 A lemezek teljes raktározási ideje nem lehet hosszabb, mint a gyártástól számított 5 év.
 Minden, a szerelés vagy további megmunkálás előtt észlelt hibát azonnal jelenteni kell a Gyártónak. A Gyártó
nem vállal garanciális felelősséget, ha az Ügyfél olyan terméket munkál meg, vagy szerel fel, melyről korábban
megállapította, hogy hibát tartalmaz.
 Raktározással kapcsolatos kérdések esetén szakszerű tanácsot a +48 124 155 551 telefonszámon kérhet.

Centrum produkcyjno-logistyczne
Manufacturing and Logistics Centre
32-566 Alwernia, Grojec, ul. Grojecka 39

BGŻ BNP PARIBAS
25 1600 1013 0002 0011 6205 5001 PLN
PL18 1600 1013 0002 0011 6205 5030 EUR / SWIFT: PPABPLPK

Produkcja
Manufacturing
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 10

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
PL95 1030 1508 0000 0008 0325 4001 PLN
PL76 1030 1508 0000 0008 0325 4052 EUR / SWIFT: CITIPLPX

www.bp2.eu

