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

Dopravní, skladovací podmínky a všeobecná pravidla manipulace s plechy se zinkovým
povlakem s povrchovou úpravou aluzinek a z potahované oceli
 Vozidlo pro dopravu musí mít nákladní skříň přizpůsobenou rozměrem délce archů. V baleních s plechem,
jež nejsou těsně připevněné ke skříni nebo v bednách, jež přesahují za okraj zadní části vozidla, může dojít
k odření antikorozních povlaků.
 Plechy se zinkovým povlakem a povlakem aluzinek musí být bezpodmínečně zajištěny před namočením.
 Vykládku a případnou ruční nakládku musí provádět adekvátní počet osob, aby se zamezilo deformaci
profilovaných plechů, např. 6metrové archy vyžadují 6 osob. Jedna tabule nesmí být přesouvána po druhé
a také po jiných površích, hrozí zde poškození antikorozních plechů.
 Na objednávky na profilované plechy, u kterých aspoň jedna poloha přesahuje maximální délku určenou pro
daný profil, se nevztahuje záruka a výrobce i prodávající nenesou žádnou odpovědnost za případné poškození
během dopravy.
 Plechy by neměly být skladovány ve výrobních obalech déle než 3 týdny od data výroby. Po uplynutí této doby
se balení rozřízne, stáhne se ochranná fólie – v případě, že je – a archy se mezi sebou proloží tenkými oddělovači.
 Plechy skladované v baleních a svitcích déle než 3 týdny nelze skladovat na venkovních prostranstvích nebo
v prostorách, jež jsou vystaveny vlhkosti a proměnlivým teplotám a nacházejí se v sousedství agresivně
reagujících materiálů. Optimální teplota skladování je 15–30˚C. Vzdálenost balení nebo svítku od podlahy musí
být aspoň 20 cm.
 Nesprávné skladovací podmínky mohou způsobit kondenzaci vodních par mezi tabulemi nebo svítky, což může
být příčinou vzniku puchýřů na antikorozních povlacích.
 Celková doba skladování nemůže být delší než 5 měsíců od data výroby.
 Veškerá vady výrobku, jež je možné zjistit před jeho namontováním nebo zpracováním, se musí neprodleně nahlásit
Výrobci. V případě, že Zákazník využije nebo namontuje výrobek s dříve zjištěnou vadou, nenese Výrobce záruční
odpovědnost.
 V případě, že budete mít pochybnosti ohledně způsobu skladování, s cílem získání odborného poradenství kontaktujte
nás, prosím, na telefonním čísle +48 124 155 551.
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