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1. Vykládka

A. Kupující je povinen provést vykládku se zvýšenou opatrností, což znamená, aby nedošlo k poškození
pozinkování nebo laku a nebylo způsobeno žádné mechanické poškození výrobků.
B. Vykládka musí být provedena ručně, jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem.
C. Vysokozdvižné vozíky musí mít na ližinách plastové návleky. Při použití jeřábu nebo jiných technologií
používat pouze textilní vázací prostředky.
D. Je zakázáno výrobky házet z vozidla na zem, tahat po zemi nebo jakýmkoliv jiným nevhodným způsobem
s nimi zacházet.
E. Po vyložení je nutné zejména u lakovaných stožárů odstranit ochranný obal (fólii, papír) a to co nejdříve
(do 7 dnů), aby nedošlo k poškození nátěru (vlhkost, chemická reakce).
F. Kupující je povinen provést kontrolu zinku a laku po provedení vykládky.
2. Skladování

A. Kupující je povinen uchovávat výrobky na čistém, suchém a pevném povrchu.
B. Je nutné zajistit vhodné podmínky skladování, výrobky nesmí přijít do přímého kontaktu se zemí
a chemicky agresivními látkami. Při delším skladování doporučujeme skladování ve větraných místnostech.
C. Výrobky se nesmějí skladovat na mokrém podkladu, otevřeném prostranství nebo ve sněhu.
D. Výrobky musí být odděleny dřevěnými proklady, zajištěny fólií (stožáry se nesmějí navzájem dotýkat).
V místech dotyku zinkového povrchu s proklady se mohou objevit místa s jiným zbarvením zinku.
E. Mohou se objevit bezbarvá místa na povrchu, která jsou způsobena bílou korozí. Toto však není
strukturální defekt a není permanentní, časem zmizí, jakmile začne zinkový povrch šednout. Z toho
důvodu není tento druh defektu důvodem k reklamaci.
F. Je zakázáno skladovat zinkované nebo lakované výrobky zakryté fólií, plachtou, papírem.
G. Během skladování je nutné zajistit možnost volné cirkulace vzduchu mezi výrobky,
zvláště pak u konstrukcí zinkovaných a barevně lakovaných.
H. Části jako jsou základové rámy, výložníky, desky apod. by měly být uskladněné na paletách.

