
Zásady pro manipulaci, skladování 
a přepravu schránek Porotherm Vario UNI

Určeno pro: - expedienty a řidiče VZV skladů společností Wienerberger s.r.o. a Tondach s.r.o.;
   - řidiče smluvní přepravy;
   -  všechny pracovníky stavby, kteří stavbu řídí a pracovníky, kteří se schránkami při 

manipulaci, skladování a montáži přijdou do styku.

Proto, aby se tento kvalitní výrobek dostal k zákazníkovi nepoškozený, je nezbytné dodržovat 
následující zásady pro správnou manipulaci, skladování a přepravu:

•  schránka je vyrobena z křehkého materiálu, který může být nevhodnou manipulací 
poškozen.

 • Zabalené schránky jsou označeny samolepkou na ochranné fólii POZOR KŘEHKÉ. 

•  Schránky Porotherm Vario UNI lze ve skladu vodorovně skládat ve vrstvách na sebe od 
nejdelší po nejkratší až do výšky cca 2 metry. Ideální je, pokud mohou manipulaci s delšími 
schránkami vykonávat dva pracovníci. Schránky se pokládají, nesmí se s nimi házet!

• Pro nakládání a dopravu je nezbytné dodržovat dále uvedená základní pravidla:

 a)  schránky vždy nakládat odděleně od těžkých stavebních výrobků jako např. cihel, 
překladů, komínových prvků, dlažeb;

 b)  v případě, že není na ložné ploše místo, tak schránky vždy ukládat ne dospod, ale nahoru 
na tyto těžší výrobky;

 c)  schránky připevnit k ložné ploše nákladního auta samostatným popruhem (tzv. kurtnou), 
ne společně s těžšími výrobky, na kterých případně schránky leží;

 d)  pod popruhem je nutné na hranách schránek použít podložky, aby nedošlo ke zborcení 
schránky; jako podložky je dobré použít plastové nebo papírové rohy běžně používané 
všemi spedicemi;

 e)  schránky jsou lehké a křehké, proto k dotažení popruhů stačí podstatně menší síla, než 
když se fixuje například paleta s cihlami – nesmí při dotahování popruhů dojít k deformaci 
nebo ke zlomení desek schránky!

 f)  během dopravy nesmí dojít k posunutí těžkých výrobků (cihel, překladů, komínových 
prvků apod.) po ložné ploše vozidla nebo k jejich překlopení, aby tak nedošlo k poškození 
schránek.

Tyto Zásady jsou nedílnou součástí průvodní dokumentace vystavené pro každou dodávku 
roleto-žaluziových schránek Porotherm Vario UNI na každou stavbu!

V případě nedodržení výše uvedených zásad hrozí poškození výrobku!
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