Všeobecné dodací podmínky pro dodávky bukových hranolků
Platnost od: 1.9.2020
Odběratel:

LST a.s.
Trhanov 48
345 33 Trhanov ČR
IČ: 60706805
DIČ: CZ60706805
Divize Veselí
Lány 1182
698 01 Veselí nad Moravou ČR

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Valer
obchodní zástupce
Tel: +420 602 567 108
E-mail: valer@lst.cz

1. Popis sortimentu
Bukové hranolky - čerstvé s minim. vlhkostí 45%
2. Rozměry sortimentu + orientační procentické zastoupení
Řezaný rozměr (mm)

Fakturační rozměr (mm)

58 x 60 x 370 – 520
58 x 60 x 1000 +
50 x 60 x 370 - 520
35 x 60 x 370 – 520

53 x 55 x 350 – 500
53 x 55 x 950
45 x 55 x 350 – 500
30 x 55 x 350 - 500

Kvalita A –
maximální
zastoupení
v dodávce
65 %
10 %
5%
3%

Kvalita B –
maximální
zastoupení
v dodávce
10 %
0%
5%
2%

2.1. Doplňkové informace k rozměrům
• povolená tolerance řezaných rozměrů + 2 mm nad rozměr uvedený v bodě 2
• délkové stoupání v jednom sortimentu je po 50 mm, u průběžek po 100 mm
• požaduje se kolmost řezu ve všech směrech

3. Kvality sortimentu

Kvalita A
• 4 – stranně čisté, čerstvé
Nedovoluje se:
•
•
•
•
•
•
•

jakýkoli záběh jádra
zapaření, plíseň, hniloba
suky a očka
trhliny, zárůsty, obliny
točitost, vlnitost
boční a plošné zakřivení
napadení hmyzem

Kvalita B
• jaderné, čerstvé
•

Dovoluje se:
zdravé kruhové jádro bez omezení

•
•
•
•
•
•
•
•

Nedovoluje se:
plamencové jádro
černé nebo černě ohraničené jádro
zapaření, plíseň, hniloba
suky a očka
trhliny, zárůsty, obliny
točitost, vlnitost
boční a plošné zakřivení
napadení hmyzem

4. Ochrana sortimentu
• vzhledem k tomu, že bude probíhat následné paření hranolku, je nutné, aby
dodávky čerstvých hranolků probíhali průběžně a bezodkladně po vyrobení
• požaduje se natření čel hranolků ochranným prostředkem Lignopol M
• nátěr se neředí a zabraňuje vysychání a následnému rozpraskání hranolků
5. Ukládání sortimentu
• na paletu se skládají hranolky stejného rozměru a kvality
• hranolky se ukládají na palety 80 x 120 cm nebo 100 x 120 cm
• maximální výška naskládaných hranolků včetně palety je 148 cm z důvodů
umístění palety v sušárně

•
•
•
•
•
•

je možné vyrobit i paletu o celkové výšce 74 cm tak, aby 2 takové palety bylo
možné umístit na sebe
hranolky se prokládají vzduchosuchými smrkovými proklady o rozměrech 25 x
25 mm
hranolky se proloží 6 průběžnými hranoly (3 na každé straně) – spodní, středová
a vrchní část z důvodů stabilizace
paletu se páskuje umělou nebo kovou páskou
na hranách je nutné pásku podložit úhelníkem z plastu nebo papírového kartonu
palety a proklady jsou zdarma k dispozici na provozovně ve Veselí nad Moravou

6. Označení sortimentu
• palety se viditelně popisují křídou nebo štítkem
• na paletě se označuje: číslo palety, fakturační rozměry vč. fakt.délky, počet kusů
na paletě, m3 na paletě
• součástí dodávky je Čestné prohlášení a původu dřeva a dodací list , kde se
uvedou výše uvedené údaje
7. Dodací podmínky
• místo vykládky: LST a.s., divize Veselí, Lány 1182, Veselí nad Moravou, ČR
• cena hranolků je stanovená v paritě DDÚ Veselí nad Moravou ČR
• příjezd dodávky je potřeba avizovat předem na tel. +420 518 322 327 (vrátnice)
• vykládka je možná v pracovní den od 6 do 20 h nebo po dohodě jinak
8. Přejímka
• kvalitativní a množstevní přejímky probíhá bezodkladně při dodání zboží do
místa vykládky
• zjistitelné vady se písemně oznamují do 2 pracovních dnů
• dodavatel se zavazuje do 3 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení
dostavit do místa vykládky k vyřízení reklamace, pokud nebude sjednáno jinak
9. Platební podmínky
• originál faktury se zasílá na adresu LST a.s., Lány 1182, Veselí nad Moravou ČR
• naskenovaná kopie faktury a dodacího listu se zasílá do 3 dnů e-mailem na
adresu: gazarkova@lst.cz
• faktury se zasílají jednotlivě za každou dodávku bezodkladně pro přejímce
• splatnost 30 dnů od datumu dodání zboží do místa vykládky

Ve Veselí nad Moravou, 1.9.2020

