Doprava drevených domčekov
Osobný odber na niektorej z našich pobočiek
Najjednoduchší spôsob odvozu. Potrebuje iba prívesný vozík. Pozor na povolenú nosnosť vozíku a
hmotnosť domčeka. V niektorých prípadoch bude potrebné paletu rozobrať na viac častí a jazdu
opakovať. Na vybrané domčeky väčších rozmerov neodporúčame prívesný vozík, ale radšej dodávkové
vozidlo. Pozor na dĺžku palety !!
Požiadavky na príjazdovú komunikáciu pri doprave na miesto určenia
Doprava je realizovaná väčšinou strednými nákladnými automobilmi s hmotnosťou do 10 ton
(rozmerovým etalónom je všeobecne známe nákladné vozidlo AVIA a väčšie). Príjazd na miesto vykládky
musí umožňovať prejazd takému vozidlu najmä s ohľadom na šírku cesty a polomer zákrut. Príjazdová
komunikácia musí byť spevnená, nesmie sa jednať o rozbitú alebo rozbahnenou poľnú cestu.
Upozorňujeme, že veľakrát býva problém s dopravou do chatových a záhradkárskych kolónií. O možnosti
prejazdu vždy rozhoduje vodič. Pokiaľ bude cesta pre nákladné vozidlo neprejazdná, tak bude jazda
účtovaná ako márna. Preto prosíme vopred starostlivo vyhodnotiť a odhadnúť možnosť prejazdu.
Balenie domčeka
Domček je väčšinou zabalený do jednej palety, väčšie alebo zložitejšie domčeky alebo sauny môžu byť aj
na viacerých paletách. Palety môžu mať vyššiu hmotnosť - až 1500 kg. Pozor, obal palety nie je vodotesný
a paleta sa nesmie skladovať vonku na daždi ani vo vlhku. Biela ochranná fólia chráni drevo iba proti
vonkajšiemu znečisteniu. Skladujte preto paletu až do konečnej montáže v suchu, nie priamo položenú
na zemi (na prekladoch ako ochrana proti vzlínajúcej vlhkosti), chránenú proti vplyvom počasia (vlhkosť,
slnko atď.). Zásadný pokyn je neskladovať vo vykurovanom priestore! Vlhkosť alebo vykurovaný priestor
môžu spôsobiť skrúteniu a poškodenie dosiek.
Ku každému domčeku KARIBU dodávame základový rám. Rám je vyrobený z tlakovo impregnovaného
nehobľovaného dreva (preto jeho zelenkavá / hnedastá farba). K tomuto rámu je pripevnená biela
obalová fólia. POZOR - tento impregnovaný rám nie je iba obalovým materiálom, ale tvorí základnú súčasť
zakúpeného domčeku (produktu), preto rám NEVYHADZUJTE !!

Skladanie
Menšie domčeky s rozmerom palety nad 3 m: - paleta s domčekom bude (ak to okolnosti umožnia)
zložená čo najbližšie vášmu pozemku, na miesto priamo vedľa nákladného vozidla tam, kam môže
najbližšie dôjsť nákladné vozidlo dopravcu. Na tomto mieste už paletu musíte sami rozbaliť a diel po dielu
preniesť na suché kryté miesto, kde budete mať domček do jeho stavby uskladnený.
Ostatné veľké domčeky s rozmerom palety nad 3 m: - vzhľadom k vysokej hmotnosti balenia (až 1500
kg) NIE JE MOŽNÉ použiť vozidlo s odklápacím zadným čelom a následne paletový vozík. Pri vykládke tak
je nutná spolupráca kupujúceho. Preto na zloženie prosím zaistite prítomnosť min 2 fyzicky zdatných
osôb - v závislosti od druhu vozidla môže vzniknúť nutnosť paletu rozobrať priamo na vozidle a preniesť
jednotlivé diely kus po kuse. S vodičom je dopredu dohovorené, že bude pri vykládke aktívne
spolupracovať.

Pri akýchkoľvek problémoch s vykládkou volajte mob +420 739 073 019 (pozor české číslo)

