Informacje dla klienta / wykonawcy zabudowy - regulamin
1. Cena wyrobów betonowych uwzględnia 1 % ubytki [np. kupując 100m2 jeden metr może być
wyszczerbiony/uszkodzony bądź go brakować ).
2. Przy układaniu kostek i płyt należy zachować spoiny – fugi, które nie powinny być mniejsze
niż 2-3 mm (znajdujące się wypustki dystansowe mogą być niewystarczające )
3. Producent sprzedaje wyroby betonowe w ilościach jakie „zajmują” po wbudowaniu ( po
uwzględnieniu wymaganych dylatacji )
4. Wyroby są sprzedawane na paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią. Palety
są znakowane przez producentów , cena ustalona przez sprzedającego (kaucja zwrotna )
5. Zwrot palet we własnym zakresie do 90 dni.
6. Betonowe kostki brukowe itp. mogą wykazywać niejednolitość w zabarwieniu spowodowaną
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców ( piasek, żwir, cement ). Składniki te
posiadają naturalną zmienność kolorystyczną. W celu zmniejszenia naturalnych różnic
kolorystycznych, należy układać powierzchnię z kilku palet, układając zaś warstwami
powstaną „łaty”. [różnice kolorystyczne występują w jednej partii produkcyjnej a czasem
w obrębie jednej palety]
7. Na powierzchni betonowych elementów mogą występować wykwity wapienne w postaci
białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest związane z naturalnymi procesami
zachodzącymi z dojrzewaniu betonu. Wykwity nie są wadą i nie pogarszają jakości wyrobów,
a ich wpływ na kolor jest tylko pozorny i chwilowy. Wykwit nie stanowi podstawy do
reklamacji. [czas utrzymywania się wykwitu od paru tygodni do 2-3 lat ]

4.

Usługa transportowa zwana transportem obejmuje:
Przygotowanie zamówionego materiału do łącznej masy 500kg ( dotyczy podziału na
warstwy, sztuki ). Po przekroczeniu, której będzie doliczana opłata w wysokości 1zł/100kg
( nie dotyczy samoobsługi )
Zabezpieczenie wyrobów betonowych na paletach transportowych ( taśmą bądź folią)
Przywóz materiału pod wskazany adres ( kierowca ma prawo odmówić wjazdu na posesję –
wąska brama/ulica, wątpliwy grunt ).
Rozładowanie palet HDS-em
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Szacowana wagi wyrobów betonowych:
Kostka brukowa gr. 8 cm 176kg/m2
Kostka brukowa gr. 6 cm 132kg/m2
Kostka brukowa gr. 4 cm 88kg/m2
Obrzeże bet. 6x20x100 27kg/szt.
Obrzeże bet. 8x25x100 44kg/ szt.
Obrzeże bet. 8x30x100 53kg/ szt.
Krawężnik bet. 12x25x100 66kg/ szt.
Krawężnik bet. 15x30x100 100kg/ szt.
Obrzeże palinea 18kg/szt.
Palisada ring 25 cm 5kg/ szt.
Palisada ring 40 cm 8kg/ szt.
Palisada 12x12x25 8kg/ szt.
Palisada 12x12x40 12kg/ szt.
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Palisada 12x18x40 18kg/ szt.
Palisada 12x18x55 26kg/ szt.
Ażur 8x40x60 28kg/ szt.
Ażur 10x40x60 35kg/ szt.
Płyta chodnikowa 35x35x5 13.5kg/ szt.
Płyta chodnikowa 40x40x5 17.5kg/ szt.
Płyta chodnikowa 50x50x7 38.5kg/ szt.

