
Transport drewnianych domków LANITPLAST 

Odbiór osobisty w jednym z naszych oddziałów  

Najłatwiejszy sposób transportu. Potrzebna jest tylko przyczepa. Uwaga na dopuszczalną pojemność wózka i 

ciężar domku. W niektórych przypadkach będziesz musiał podzielić paletę na więcej części i powtórzyć jazdę.  

Wymagania dotyczące drogi przyjazdowej podczas transportu do miejsca przeznaczenia 

Transport odbywa się w większości za pomocą średniej wielkości ciężarówek o wadze do 10 ton. Transport do 

miejsca rozładunku musi umożliwiać przejazd takiego pojazdu, w szczególności w odniesieniu do szerokości 

drogi i ostrych zakrętów. Droga ma być wzmocniona, nie bagnista lub pochylona. Należy pamiętać, że często 

występuje problem z transportem do kolonii chałupniczych i ogrodowych. Kierowca zawsze decyduje, gdzie jest 

możliwy przejazd. Jeśli droga do ciężarówki jest niedostępna, jazda zostanie zaznaczona jako jazda na próżno. 

Dlatego prosimy uważnie ocenić i oszacować możliwość transportu.  

Pakowanie domku 
Domek jest zapakowany w jednej lub dwóch paletach. Palety mają wagę nawet - do 1200 kg. Uwaga, folia palet 

nie jest wodoodporna, a palety nie można przechowywać na zewnątrz w deszczu czy wilgotnym miejscu. Biała 

folia ochronna chroni drewno tylko przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami. Przechowuj paletę do ostatecznej 

instalacji w suchym miejscu, nie bezpośrednio na ziemi (niezbędne jest podłożenie do ochrony przed wilgocią) 

chronionym przed warunkami atmosferycznymi (wilgoć, słońce itp.). Podstawowa instrukcja - nie 

przechowywać w ogrzewanej przestrzeni! Wilgoć lub gorąca przestrzeń mogą powodować zakrzywienia i 

uszkodzenia desek.  

 
 

 
 
 

Rozładunek 
Do rozładunku wymagana jest obecność co najmniej 2 osób, jeżeli paleta ma zostać rozpakowana 

bezpośrednio na ciężarówce i zdjęta po częściach. Może się to zdarzyć, jeśli nie ma wystarczająco dużo 

miejsca do rozładunku, lub jeśli to nie pozwala wielkość domku.  

 
1. Domki SAMUEL, EVA, ESTER, PAVEL - paleta z domkiem będzie rozładowana jak najbliżej Twojej 

nieruchomości, w miejscu obok ciężarówki, gdzie może stać. W tym momencie musisz rozpakować paletę i 

części pojedynczo przenieść na suche, zadaszone miejsce, w którym będziesz przechowywał domek do 

czasu jego montażu.  

2. Inne domki 
a. tak samo, jak w puncie 1. albo  
b. Ze względu na wysoką masę opakowania (do 1500 kg) NIE JEST MOZLIWE użycie samochódu z 

windą a następnie wózka paletowego. Podczas rozładunku potrzebna jest współpraca kupującego. 



Zawartość palety należy rozpakować bezpośrednio na samochodzie i stopniowo przenieść części 

do suchego, zadaszonego miejsca, w którym będzie przechowywany domek. Uzgodnione jest z 

kierowcą, że będzie on aktywnie współpracował przy rozładunku. 

 

 


