Doprava dřevěných domků
Osobní odběr na některé z našich poboček
Nejjednodušší způsob odvozu. Potřebuje pouze přívěsný vozík. Pozor na povolenou nosnost vozíku a
hmotnost domku. V některých případech bude nutné paletu rozebrat na více částí a jízdu opakovat. Na
vybrané domky větších rozměrů nedoporučujeme přívěsný vozík, ale raději dodávkové vozidlo. Pozor na
délku palety!!
Požadavky na příjezdovou komunikaci při dopravě na místo určení
Doprava je realizována většinou středními nákladními vozy o hmotnosti do 10 tun (rozměrovým
etalonem je všeobecně známý nákladní vůz AVIA a větší). Příjezd na místo vykládky musí umožňovat
průjezd takovému vozidlu zejména s ohledem na šířku cesty a poloměr zatáček. Příjezdová
komunikace musí být zpevněná, nesmí se jednat o rozbitou nebo rozbahněnou polní cestu.
Upozorňujeme, že mnohdy bývá problém s dopravou do chatových a zahrádkářských kolonií. U
možnosti průjezdu vždy rozhoduje řidič. Pokud bude cesta pro nákladní vozidlo neprůjezdná, tak bude
jízda účtovaná jako marná. Proto prosíme předem pečlivě vyhodnotit a odhadnout možnost průjezdu.
Balení domku
Domek je většinou zabalen do jedné palety, větší nebo složitější domky nebo sauny mohou být i na
více paletách. Palety mohou mít vyšší hmotnost – až 1500 kg. Pozor, obal palety není vodotěsný a
paleta se nesmí skladovat venku na dešti ani ve vlhku. Bílá ochranná fólie chrání dřevo pouze proti
vnějšímu znečištění. Skladujte proto paletu až do konečné montáže v suchu, ne přímo položenou na
zemi (nutný proklad jako ochrana proti vzlínající vlhkosti), chráněnou proti vlivům počasí (vlhkost,
slunce atd.). Zásadní pokyn je neskladovat ve vytápěném prostoru! Vlhkost nebo vytápěný prostor
mohou způsobit zkroucení a poškození prken.
Ke každému domku KARIBU dodáváme základový rám. Rám je vyroben z tlakově impregnovaného
nehoblovaného dřeva (proto jeho nazelenalá / nahnědlá barva). K tomuto rámu je připevněna bílá
obalová fólie. POZOR – tento impregnovaný rám není pouhým obalovým materiálem, ale tvoří
základní součást zakoupeného domku (produktu), proto rám NEVYHAZUJTE!!

Skládání
Menší domky - dopravce GEIS - paleta s domkem bude (pokud to okolnosti umožní) složena co
nejblíže vašemu pozemku, na místo přímo vedle nákladního vozidla tam, kam může nejblíže dojet
nákladní vozidlo dopravce. Na tomto místě už paletu musíte sami rozbalit a díl po dílu odnosit na
suché kryté místo, kde budete mít domek do jeho stavby uskladněn.
Ostatní velké domky s rozměrem palety nad 3 m - vzhledem k vysoké hmotnosti balení (až 1500 kg)
NENÍ MOŽNÉ použít vozidlo s odklápěcím zadním čelem a následně paletový vozík. Při vykládce tak je
nutná spolupráce kupujícího. Proto na složení prosím zajistěte přítomnost min 2 fyzicky zdatných osob
– v závislosti na druhu vozidla může vzniknout nutnost paletu rozebrat přímo na vozidle a odnosit
jednotlivé díly kus po kuse. S řidičem je předem domluveno, že bude při vykládce aktivně
spolupracovat.

Při jakýchkoliv problémech s vykládkou volejte mob 739 073 019

