DODACÍ A SKLADOVACÍ PODMÍNKY
I. DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, MDF, DÝHOVANÉ A LAMINOVANÉ DESKY
Nevhodnou přepravou a skladováním desek může dojít k poškození a trvalým deformacím.
Pro zabránění zbytečným ztrátám na materiálu by se měly dodržovat jednoduché zásady:
Dodávání
Deskové materiály se dodávají v paketech, které jsou páskovány: dřevotřískové desky 1 x
PET páskou, nahoře je paket chráněn kartonem- MDF desky 2 x PET páskou, nahoře je
paket chráněn kartonem, dole je paket chráněn obalovou deskou- dýhované desky 2 x PET
páskou, nahoře i dole obalová deska- laminované desky 4 x ocelovou páskou, nahoře
karton, dole obalová deska u laminované DTD a nahoře i dole obalová deska u laminované
MDF
Každý paket je na lístku označen těmito údaji: tloušťka, rozměry, označení výrobce,
kvalita, číslo palety, počet kusů
Při používání vysokozdvižných vozíků musí být podkladní hranoly min. 80 mm vysoké, aby
nedošlo k poškození desek vidlicí.Desky se dopravují v krytých, řádně vyčištěných
dopravních prostředcích chráněných proti přímým povětrnostním vlivům. Desky musí být
uloženy naplocho na dřevěné podložky stejné tloušťky a musí být zajištěny proti posunutí
v čase přepravy.
Skladování
Desky se skladují horizontálně na více hranolech, jejichž horní úložné plochy leží v jedné
rovině. Odstup podpěrných trámků by neměl být velký. Doporučuje se odstup 700 mm při
tloušťce desek od 16 mm výše. Pro slabší desky by měly být hranoly od sebe vzdáleny
podle tloušťky desek 400 – 600 mm. Jako hrubé pravidlo pro odstup podpěr může platit
vzorec: tloušťka desky x 40 = odstup podpěr. Musí-li se uskladnit nad sebe více paketů,
musí být všechny podpěrné trámy umístěny ve svislé ose. Aby se zabránilo poškození
hran, musí ležet hrany desek nad sebou v jedné rovině.
Skladovací prostory
Skladovací prostory musí být stejně jako pro všechny materiály na bázi dřeva - suché a
dobře větrané. Nesmí však dojít ani k uskladnění ve volném prostoru nebo blízko topných
těles.Nedoporučuje se, aby deska MDF LUHOPOL přišla do styku s látkami obsahujícími
kyselinu octovou nebo s látkami ji tvořícími (např. při povrchové úpravě nebo skladování).
Je nebezpečí snížení meze pevnosti v tahu kolmo k ploše desky.

II. PŘÍŘEZY A NÁBYTKOVÉ DÍLCE
Dodávání
Výrobky se dodávají po paletách. Paleta atypické velikosti podle rozměru dílce, přířezu,
spodní a horní krycí deska (u přířezů možno použít i papír místo horní krycí desky) po celé
ploše palety, paleta přes spodní hranoly a horní krycí desku stažena PET páskami a
opatřena paletovým štítkem, místo hranolů se používají u některých zakázek EUR nebo
atypické palety.
Každá paleta označena paletovým lístkem s těmito údaji: tloušťka, rozměry, označení
výrobce, kvalita, číslo palety, počet kusů
Při používání vysokozdvižných vozíků musí být podkladní hranoly min. 80 mm vysoké, aby
nedošlo k poškození výrobků vidlicí. Výrobky se dopravují v krytých, řádně vyčištěných
dopravních prostředcích chráněných proti přímým povětrnostním vlivům. Přířezy a
nábytkové dílce jsou na paletách a musí být řádně zajištěny na kamionu proti posunutí.
Pod upevňovací kurty se používají ochranné rohy.
Skladování
Palety s přířezy a nábytkovými dílci se mohou skladovat na sobě, pokud se jedná o
přibližně stejně velké palety.
Skladovací prostory
Skladovací prostory musí být stejně jako pro všechny materiály na bázi dřeva - suché a
dobře větrané. Nesmí však dojít ani k uskladnění ve volném prostoru nebo blízko topných
těles.
III. ŘEZIVO A HOBLOVANÉ ZBOŽÍ Dodávání
Řezivo je dodáváno v paketech, které jsou páskovány PET páskou. Každý paket je označen
číslem, podle kterého je možná zpětná identifikace datumu výroby apod. Údaje o kubatuře
a rozměrech jsou uvedeny v dodacím listě, který je součástí dodávky.
Kvalitativně je řezivo značeno těmito barvami: I. tř. – červená, II. tř. – modrá, III. tř. –
zelená.Řezivo je nakládáno vysokozdvižným vozíkem. (Pakety jsou podkládány hranoly o
výšce 80 mm). Řezivo je dodáváno v nesušeném i sušeném stavu,proložené nebo
neproložené.Palubky jsou dodávány v paketech, balené ve fólii a páskované PET páskou,
hrany jsou chráněny pod páskou příčnými podklady.
Každý paket je označen lístkem s těmito údaji: tloušťka, rozměry, označení výrobce,
kvalita, číslo palety, počet kusů
Palubky a sušené řezivo se dopravují v krytých, řádně vyčištěných dopravních prostředcích
chráněných proti přímým povětrnostním vlivům. Surové řezivo je možno přepravovat na
dopravních prostředcích bez plachty. Výrobky musí být uloženy naplocho na dřevěné
podložky stejné tloušťky a musí být zajištěny proti posunutí v průběhu přepravy.

Skladování
Při skladování více paketů na sobě musí být proklady mezi pakety přesně vertikálně nad
sebou. Při skladování v uzavřeném skladě musí být zajištěno dostatečné větrání. Dodané
řezivo, které bude určitý čas skladováno, je nutno okamžitě proložit. Výška prokladů min.
15 mm; vzdálenost od sebe max. 1 m a musí být vertikálně nad sebou. Pro dodávky řeziva
platí příslušné ČSN.
Skladovací prostory
Skladovací prostory pro palubky a sušené řezivo musí být stejně jako pro všechny
materiály na bázi dřeva - suché a dobře větrané. Nesmí však dojít ani k uskladnění ve
volném prostoru. Nesušené řezivo může být skladováno ve volném prostoru.

