
Faipari termékek szállítása  
 
Megközelítési útra vonatkozó követelmények a rendeltetési helyre történő szállításhoz:  
A szállítást többnyire közepes méretű, legfeljebb 10 tonna súlyú teherautók végzik (a méretek 
szabványa a jól ismert és nagyobb AVIA teherautó). A teherautó nagyságát figyelembe véve, kérjük 
olyan helyszínt válasszon ahol be- és kitud fordulni egy nagyobb teherautó. Felhívjuk figyelmét, 
hogy gyakran gondok vannak a házhoz és a kertésztelepekre történő szállítással. A sofőr mindig az 
átutazás lehetőségéről dönt. Ha a teherautó útja járhatatlan (nem aszfaltozott/földes mezőút), 
akkor a csomagot nem fogja tudni leszállítani. Ezért kérjük, előzetesen alaposan értékelje és 
becsülje meg a kiszállítás lehetőségét.  
 
A csomag (szauna / játszótér / pavilon, autóbeálló):  
A terméket általában egy raklapra csomagolják, kivételesen több raklapon is elhelyezhető. A 
raklapok súlya akár 1000 kg is lehet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a raklap csomagolása nem 
vízálló, és a raklapot nem szabad a szabadban tárolni esőben vagy nedves körülmények között. A 
fehér védőfólia csak a külső szennyeződéstől védi a csomagot. Ezért tárolja a raklapot száraz 
helyen, a végső összeszerelésig, nem közvetlenül a talajra fektetve (a szükséges bélés védelme a 
felszálló nedvesség ellen van), védve az időjárás hatásaitól (páratartalom, nap stb.). Az alapvető 
utasítás, hogy nem szabad fűtött helyen tárolni! A nedvesség vagy a fűtött terület a lemezek 
csavarodását és károsodását okozhatja.  
 
 
A választott KARIBU fából készült termékeket mindig alapkerettel szállíthatjuk. A keret nyomással 
impregnált gyalulatlan fából készült (ezért zöldes / barnás színe - nem penészes). Ehhez a kerethez 
fehér csomagolófólia van rögzítve. FIGYELEM - ez az impregnált keret nem csak csomagolóanyag, 
hanem a vásárolt ház (termék) elengedhetetlen részét képezi, ezért NE dobja ki a keretet! 
 

 
 
Összeállítás:  
A terméket a lehető legközelebb teszik le a földre, egy olyan helyre, közvetlenül a teherautó mellé, 
ahol a szállító teherautója a lehető legközelebb van. Ezen a ponton Önnek kell elpakolnia a 
raklapot, és részenként el kell vinnie egy száraz, fedett helyre, ahol tárolni fogja a házat az 
építéséhez. Nagyobb házakat szétszerelt állapotban szállítjuk, legközelebb a házához. Az 
összeszerelt ház minden további kezeléséről (pl. Az összeszerelés helyéről, mozgatásáról) a vevőnek 
kell gondoskodnia, a szállító nem biztosít további átrakodást. 


