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9. Osoby, które zakupiły okna i drzwi z własnym transportem, mogą odebrać zakupiony towar
z magazynu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 14.00 po wcześniejszym umówieniu 
z kierownikiem magazynu. Zakupione okna i drzwi zostają wystawione przed magazyn 
na specjalistycznym stojaku gotowe do załadunku. Za załadunek na środek transportu odpowiada 
Zamawiający, który we własnym zakresie winien przygotować pasy mocujące i inne zabezpieczenia 
dla zakupionej stolarki okienno-drzwiowej. Zamawiający winien również dysponować osobami 
potrzebnymi do załadunku zamówionych okien i drzwi na samochód. Firma Tur-Plast posiada 
w swojej ofercie drewniane stojaki okienne, które można dodatkowo zakupić za wcześniejszym 
powiadomieniem.

Okna i drzwi balkonowe z PVC należy przewozić i składować z zachowaniem ogólnych zasad,
określonych w normie PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

2. Okna i drzwi powinny być transportowane i magazynowane na listwie montażowej w pozycji 
pionowej pod kątem 0-10 stopni, przy użyciu odpowiednich przekładek chroniących 
przed zarysowaniem.

3. Koniecznie należy zabezpieczyć okna i drzwi przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
w szczególności wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem. 

4. Ze względu na duży ciężar produktów konieczne jest użycie stojaków o stabilnej konstrukcji 
oraz pasów spinających i klamer o odpowiedniej wytrzymałości.

5. Miejsca składowania powinny być suche i przewiewne oraz powinny zabezpieczać wyroby 
przed opadami atmosferycznymi.

Do transportu  okien i drzwi z PVC i aluminium należy stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Przestrzenie ładunkowe środków transportu powinny być czyste, a płaszczyzny ścian i podłóg 
nie powinny mieć wystających ostrych elementów, mogących spowodować uszkodzenie wyrobów. 

8. W środkach transportu wyroby należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
Ustawione wyroby należy przymocować do środka transportu (np. pasami zabezpieczającymi), 
tak aby zapewnić im stabilność i zabezpieczyć je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
w czasie transportu. 
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