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Fáze nabídky
Na základě vašich podkladů vám rádi vypracujeme vhodnou nabídku. Poklady můžete společnosti Stora Enso
poskytnout v následující podobě:



text výběrového řízení (zde je nutné zohlednit prořez)
výkresy jednotlivých dílů

S příslušným zjištěním hmoty z plánů vám v případě potřeby rádi pomůžeme. Program pro předběžné
dimenzování pro snadné zjištění výše uvedeného vám je bezplatně k dispozici ke stažení na www.clt.info.
Pokud byste při předběžném dimenzování potřebovali naši pomoc, měli byste mít následující údaje:
užitečné zatížení
 stálá zatížení (zatížení, konstrukce podlahy atd.)
 stanoviště (zatížení sněhem)


Nezapomínejte prosím, že množství zjištěná společností Stora Enso se mohou lišit od skutečně
potřebných množství, protože konečné kótování se provádí až během přípravy výroby!
Fáze zakázky
Pokud společnost Stora Enso vypracovala nabídku pro vaši stavbu, žádáme vás, abyste ji na znamení udělení
zakázky podepsanou vrátili naší společnosti.
Na základě předem zjištěných množství budou tato množství předem rezervována ve výrobě. Z toho vyplyne
dohodnutý termín dodání, který je společnost Stora Enso schopna dodržet za těchto předpokladů:


předání potřebných výkresů jednotlivých dílů (viz uspořádání jednotlivých dílů) ve formátu „*.dwg-“ nebo
„*.dxf-“ s následujícími údaji:

–
–
–
–
–
–
–

očíslování panelů
směry pnutí
tloušťka panelů
kompletní kótování
spojení panelů
jakost povrchu
pohledová strana



kompletně vyplněný formulář zakázky



schválení výkresů panelů/vyúčtování vytvořených společností Stora Enso ze strany zákazníka minimálně
12 pracovních dní před expedicí



žádné požadavky na změny ze strany zákazníka během 12 pracovních dní před expedicí

Po obdržení potřebných podkladů začne technický tým pro CLT společnosti Stora Enso s konečným plánováním
výroby vašeho projektu.
Po dokončení plánů ze strany společnosti Stora Enso musíte tyto plány včetně seznamu panelů, seznamu
nakládky a vyúčtování po kontrole a prohlédnutí písemně schválit.
Jakmile od vás obdržíme tyto podklady, zahájí společnost Stora Enso výrobu vašeho CLT projektu.
Spojené panely CLT budou v odpovídajícím pořadí nakládky v dohodnutý okamžik dodány na cílové místo (viz
„Doprava“).

