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Instrukcja załadunku, transportu oraz rozładunku 
świetlików połaciowych  

Załadunek 

Podczas układania świetlików połaciowych na palecie należy pamiętać o: 

 przenoszeniu świetlików poliwęglanem do góry i trzymaniem ich za okładziny 

 układaniu ich trapezami do siebie co pozwoli zmniejszyć wysokość paczki 

 nie przesuwaniu świetlików podczas gdy leżą one na innym świetliku w celu uniknięcia zarysowań 

Załadunek świetlików połaciowych powinien odbyć się po min. 24 h od zakończenia produkcji zamówienia. 

Składowany świetlik nie może wystawać poza nośnik palety. Paleta ze świetlikami powinna być owinięta 

folią zabezpieczającą oraz opisana numerem zamówienia. Do tak przygotowanej palety należy dołączyć 

skróconą instrukcję montażu świetlików połaciowych, niniejszą instrukcję oraz wykaz ilościowy elementów 

zamówienia.  

Przygotowana paleta z zamówieniem podczas pierwszych dni składowania nie powinna być narażona na 

oddziaływanie promieni słonecznych i niekorzystne warunki pogodowe (deszcz, śnieg, grad). 

Przy składowaniu paczek ze świetlikami w terenie otwartym zaleca się ustawienie paczek w lekkim spadku, 

celem lepszego odprowadzenia wód opadowych. Aby uzyskać spadek można podłożyć pod palety 

dodatkowe podpory drewniane. 

Palety należy transportować wózkiem widłowym o długości wideł pozwalających stabilnie podnieść paletę. 

Transport 

Podstawowym środkiem transportu świetlików połaciowych są samochody ciężarowe z plandeką  

z możliwością bocznego załadunku. Materiał powinien zostać przesunięty do przedniej ściany 

naczepy/przyczepy oraz przypięty z dwóch stron paskiem z polipropylenu (na szerokości i na długości). 

Naciąg pasów nie może powodować odkształcenia świetlików. Paleta powinna być przypięta pasami 

transportowymi z napinaczem oraz narożnikami/kątownikami transportowymi.  

Rozładunek 

Zamawiający ma obowiązek rozładunku towarów w ciągu 1 godziny od chwili przyjazdu pojazdu na miejsce 

przeznaczenia. Do obowiązków odbiorcy dostawy należy zorganizowanie maszyn, sprzętu oraz siły roboczej 

niezbędnej do rozładunku, a także przeprowadzenie rozładunku. 
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Rozładunek może się odbyć ręcznie lub przy użyciu podstawowych maszyn budowlanych. Przy rozładunku 

wyrobów wózkami widłowymi należy zwrócić szczególną uwagę na długość oraz grubość wideł tak, aby nie 

uszkodzić pozostałych palet znajdujących się w transporcie.  

Bezpośrednio po dostawie/odbiorze towarów Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia 

stanu wyrobów (odbiór ilościowy i jakościowy) zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Wszelkie 

ewentualne braki i niezgodności powinny być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego, 

sporządzonego najpóźniej w dniu odbioru towarów i podpisanego przez osobę upoważnioną do obioru.  

W przypadku braków ilościowych, protokół powinien wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie 

dostarczonym/odebranym towarem a dokumentem WZ. Podpisany dokument WZ bez dodatkowych 

adnotacji stanowi dowód wydania wyrobów bez braków ilościowych oraz uszkodzeń.  

Świetliki połaciowe pakowane są trapezami do siebie - crown-to-crown – przed przenoszeniem świetlików 

na dach należy odwrócić świetliki (dot. 50% świetlików w pakiecie). Świetliki należy przenosić na dach 

poliwęglanem (płaską stroną) do góry trzymając za okładzinę. Nie dopuszcza się przenoszenia świetlików 

trzymając za poliwęglan. Należy również pamiętać o nie przesuwaniu wzdłużnym świetlików podczas 

zdejmowania ich z palety w celu uniknięcia zarysowań okładzin świetlików.   

Zanim świetliki połaciowe zostaną użyte do montażu, należy przechowywać je w pomieszczeniach 

zadaszonych na utwardzonym równym terenie bez wpływu warunków atmosferycznych na świetliki.  

Przy przechowywaniu należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

 zaleca się ustawienie paczek na płaskim podłożu, w celu nie powodowania dodatkowych naprężeń 

oddziałowujących na świetliki  

 obszar składowania powinien być zabezpieczony przed możliwością uszkodzenia świetlików oraz 

przed ewentualną kradzieżą 

 należy regularnie monitorować miejsce składowania w celu zapewnienia odpowiednich warunków 

przechowywania (brak wpływu warunków atmosferycznych) 

 nie należy przechowywać świetlików w miejscach gdzie znajdują się ciągi komunikacyjne 

 świetliki należy zamontować jak najszybciej po dostawie, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.  

Jeśli nie ma możliwości przechowywania świetlików pod zadaszeniem, palety powinny być okrywane 

wodoodporną plandeką, celem ochrony przed wpływem warunków atmosferycznych. Należy upewnić się że 

na plandece nie tworzą się zastoiny wody, jak również zapewnić przepływ powietrza pomiędzy okryciem a 

paczką. Świetliki w paczce nie mogą być narażone na długotrwałe oddziaływanie promieni słonecznych.  

Ryzyko uszkodzenia lub utraty zamówienia przechodzi na Kupującego w momencie dostawy towarów na 

adres wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub w momencie odbioru z Zakładu Produkcyjnego.  
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