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

Warunki dotyczące transportu, przechowywania i ogólnych zasad postępowania z blachami
ocynk, aluzinc i powlekanymi
 Samochód użyty do transportu powinien posiadać skrzynię dostosowaną długością do długości arkuszy.
W nie umocowanych ściśle do skrzyni paczkach z blachą i w paczkach wystających poza tylną burtę mogą
wystąpić otarcia powłok antykorozyjnych.
 Blachy ocynk i aluzinc i powlekane muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed zamoknięciem.
 Rozładunek i ewentualny załadunek ręczny powinien być przeprowadzany przez odpowiednią liczbę osób,
aby nie dochodziło do odkształceń wyprofilowanych blach, np. 6-cio metrowe arkusze wymagają 6 osób.
Przesuwanie arkuszy po sobie lub po podłożu grozi powstaniem uszkodzeń powłok antykorozyjnych.
 Zamówienia na blachy profilowane, w których choćby jedna pozycja przekracza maksymalną długość określoną
dla danego profilu nie są objęte gwarancją, a producent i sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności
za ewentualne uszkodzenia transportowe.
 Blachy nie powinny być składowane w opakowaniach fabrycznych dłużej niż 3 tygodnie od daty produkcji.
Po upływie tego czasu należy rozciąć opakowanie, jeśli jest – ściągnąć z arkuszy folię ochronną i przełożyć
arkusze między sobą cienkimi przekładkami.
 Blachy składowane w paczkach i kręgach dłużej niż 3 tygodnie nie mogą być magazynowane na wolnym
powietrzu lub w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur, oraz w sąsiedztwie
agresywnie reagujących materiałów. Optymalna temperatura składowania to 15–30°C. Odległość paczki lub kręgu
od podłoża musi wynosić min. 20 cm. Nieodpowiednie warunki składowania mogą doprowadzić do kondensacji
pary wodnej między arkuszami lub zwojami, co może skutkować odparzeniami powłok antykorozyjnych.
 Całkowity czas magazynowania nie może być dłuższy niż 5 miesięcy od daty produkcji.
 Wszelkie wady produktu możliwe do stwierdzenia przed jego montażem lub dalszym przerobem powinny zostać
niezwłocznie zgłoszone do Producenta. W przypadku, gdy Klient wykorzysta lub zamontuje produkt
ze stwierdzoną wcześniej wadą, Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji
 W razie wątpliwości co do sposobu składowania i w celu uzyskania fachowej porady prosimy o kontakt
pod nr. tel. +48 124 155 551.

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

