PŘÍLOHA Č.

1 – STANOVENÉ ODCHYLKY VÝROBKŮ – ZBOŽÍ

Při použití standardních materiálů, standardních tvarů a délek do 3500 mm:
1) délka plechu v toleranci +/- 2 mm
2) tvarová tolerance (r. š.) +/- 2 mm
3) úhlová tolerance +/- 3°

Pro délky nad 3 500 mm a do 4 000 mm u standardní materiálů a standardních tvarů:
1) bez záruky rozměrových a tvarových tolerancí
2) nelze objednávat s ohýbanými bočnicemi

Pro délky nad 4 000 mm u standardní materiálů a standardních tvarů:
1) bez záruky rozměrových a tvarových tolerancí

Ostatní upozornění:
1) Při montáži KP na stavbě a při napojování KP je vždy nutné uvažovat s dilatací. V opačném případě může
vlivem teplotních změn dojít trvalé deformaci výrobků.
2) Do KP3a, KP3ac, KP3e výšky boxu nad 150 mm je nutné vkládat výztuhy proti zvlnění v osové vzdálenosti
max. 500 mm
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PŘÍLOHA Č.

2 – OSTATNÍ UPOZORNĚNÍ

1) Typickou vlastností výrobků, které jsou vyráběny ze svitků je jejich drobné viditelné zvlnění, které není možné
nikterak eliminovat (ani broušením, ani lakováním)
2) U tmavých barev může po nalakování k dojít drobnému zvýraznění „vln“, které na přírodním materiálu nejsou
viditelné.
3) KP nejsou vyráběny ze „zvláště pečlivě rovnaných plechů“.
4) Objednatel může zrušit, popř. upravit objednávku maximálně do 24 hod od doručení zhotoviteli.
5) Termín dodání eloxovaných krycích plechů je do 10 pracovních dnů.
6) Rohové, konické a atypické krycí plechy budou dodány do 15 pracovních dnů.
7) U expresní výroby (výroba rychlejší než standardní termín dodání 8,25 dnů a 7 dnů) bude účtován příplatek ve
výši 40 %. Množství expresní výroby činí maximálně 1,5 t týdně.
8) Zhotovitel upozorňuje objednatele, že je nutné s výrobky nakládat velmi opatrně, zvláště pak při dopravě, tak aby
nedošlo k jejich trvalé deformaci nebo poškození.
9) Upozorňujeme, že je vhodné, aby se zbožím manipulovali vždy minimálně dva lidé.
10) V případě, že objednatel, resp. montážní firma, zjistí poškození nebo jiný nedostatek výrobku, nebude provádět
jeho finální montáž, čím sníží následné náklady, jež by touto montáží mohly být vyvolány.
11) V případě, že se vývoj křivky LME dle http://www.druhotnesuroviny.cz/lme.htm se za období 3 měsíců posledního
kvartálu odchýlí od průměrné hodnoty o více jak 100 Eu, zhotovitel provede okamžitou aktualizaci ceníku k
prvnímu dni následujícího měsíce o 2 % (zdražení nebo zlevnění), kterou zašle ihned objednateli. Tento vzniklý
finanční důsledek bude vyřešen v rámci celoročního vypořádání na konci kalendářního roku, dle celkových
objemů a cen v daných kvartálech.
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