
TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI S VÝROBKY

Výrobky společnosti PRESBETON Nova, s.r.o. jsou skladovány a expedovány na celodřevěných vratných paletách typu:

Základní pravidlaZákladní pravidla

M 120 x 90 EUR 120 x 80 120 x 120 (DBV Chválkovice)

Plocha pro skladování výrobků na paletách musí být dostatečně únosná a rovná. Nezastřešené skladovací plochy musí být 
odvodněny. Při skladování výrobků na paletách nesmí ložené výrobky přesahovat vnější půdorysné rozměry příslušné palety. 
Hmotnost ložených výrobků nesmí být vyšší než je nosnost palety.

Vlastní výrobky jsou proti pohybu na paletách zajištěny páskou případně fóliovým obalem. Rašlová prokládací tkanina sloužící 
k eliminaci možného poškrábání se používá u převážné části dlažebních kamenů s probarvovaným provedením nášlapné vrstvy 
a dlažebních kamenů s reliéfním (plastickým) povrchem nášlapné vrstvy.

Lité dlažby jsou na paletách uloženy ve vodorovných vrstvách, které jsou proti poškrábání od sebe odděleny proloženým 
polypropylenovým motouzem. Přilehlé hrany, sousedících litých dlažeb v jednotlivých vrstvách, jsou proti vzájemnému 
mechanickému poškození chráněny vloženými plastovými profily tvaru L.

Všechny druhy prostých ložených palet lze stohovat za předpokladu, že ložený materiál (výrobky) snese tlaky vznikající při 
stohování a že současně zaručuje vytvoření stabilního stohu. Stohy se smějí zakládat jen na pevné, únosné rovné a nekluzné 
podlaze a smějí do nich být ukládány jen stejné výrobky neměnného tvaru. Při manipulaci se stohem nesmí být stoh vyšší než 
2000 mm, resp. se smí manipulovat najednou se dvěmi paletami pouze pokud jejich výška nepřesáhne 2000 mm. Palety lze 
stohovat až do výšky 4200 mm s povolenou tolerancí +100 mm.

Prázdné palety se musí ukládat do stohů tak, aby se zabránilo jejich zřícení.

Maximální počet palet při stohování pro jednotlivé druhy výrobků:

Typ výrobku Počet vrstev palet

Dlažby 4

Vegetační dlažby 2

Přídlažba 3

Obrubníky (mimo přechodových a obloukových) 3

Zdící prvky (tvarovky Face Block, Crash Block) 3

Žlaby 4

Římský kvádr 4

Okrasné tvárnice (Luna, Dela) 2

Tvárnice Sára 2

Palisády 2

Ztracené bednění 2

Použité normyPoužité normy

ČSN 26 90 30 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
ČSN 26 90 10 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček


