
 

 

Materjalide vastuvõtt, tagastamine ja pakendamine 

Materjali Vastuvõtt: 

  

Materjali vastavust rendilepingul olevaga kontrollida kohe kauba kätte saamisel (kahe tööpäeva jooksul), hilisemaid 

pretensioone ei arvestata. Puudustest teatada kirjalikult PERI AS laojuhatajale.  

(Taivo Rooger GSM 53 446 476, Fax: 6771109, e-mail: taivo@peri.ee) 

  

Materjali Tagastamine:  

  

Materjali tagastamisest tuleb informeerida PERI AS ladu (Tel: 6771105 ) vähemalt 1 päev enne materjali tagastamist ning 

kokku leppida mahalaadimise aeg tööpäeviti (E-R) kella 8. 00 –16. 00-ni. Kokkuleppe puudumisel võetakse materjal 

tagasi PERI AS laole sobival ajal, kliendi soove arvestatake võimaluse korral. Rentnik on kohustatud tagastama renditud 

materjalid koos omapoolse tagastuslehega. Tagastusleht tuleb esitada kas tagastatava koormaga või enne seda (faksi 

6771109 või meili marika@peri.ee või taivo@peri.ee  teel).  

NB! kliendipoolse tagastusleheta kaupa vastu ei võeta. 

Tagastatav materjal peab olema sorteeritud ja puhastatud ning ladustatud koormasse nii, et seda oleks võimalik maha 

laadida kahveltõstukiga.Kui tagastatav materjal ei vasta PERI kvaliteedikriteeriumitele, on PERI AS-l  õigus nõuda 

materjali puhastus- ja remondikulude hüvitamist. Materjalid, mida ei ole võimalik remontida, kuuluvad väljamaksmisele 

uushanke hinnaga. 

NB! Vaata koorma saabumisel õiget pakendamist. Kaup peab PERI AS-i tagasi tulema samamoodi, kui tuleb 

objektile. 

  



 

 

Detailide kogus pakendis ning pakendamisviis 

Kaldtugede keermed sisse keerata. 

Väikesed detailid tuleb paigutada metallkasti sorteeritult mõõtude ja detailide kaupa. 

Postikilbid Max pakis   Pakend 

Postiraam 300 ALU 4 Aluspuud 

Postiraam 210ALU 4 Aluspuud 

Postiraam 60 ALU 2x8 Puitalus 

Tarvikud     

Silmusega nurgatõmb DW 15   Metallkast 80x120 

Polt 20x205   Metallkast 80x120 

Mutter nurgatõmbile DW 15   Metallkast 80x120 

RAPID ülemine kinnitus-3   Metallkast 80x120 

RAPID kraanakonks-2   Metallkast 80x120 

Redeli kinnitus RAPID   Metallkast 80x120 

Rapid valamisplatvormi tõstekonks    Metallkast 80x120 

Valamisplatvorm 

  

Puitalus Rapid valamisplatvormi kitsas ohupiire  

Rapid valamisplatvormi lai ohupiire  

Kaldtugi RSSI, RSSII, RSS III 81 Postiraam 80x150 

Tugu AV 140,190,210   Metallkast 80x120 

RSS Tald, Av Tald   Metallkast 80x120 



 

 

Korrektne ladustamine 

■ Kilbid mõõtude kaupa 

pakkidesse 

■ Kõik pikemad detailid (>1,2 m) 

paiguta postiraamidesse 

■ Ära paiguta pikki detaile 

metallkastidesse 

■ Paiguta detailid postiraamidesse 

sorteeritult, mitte läbisegi 

■ Väikeste mõõtmetega detailid 

metallkastidesse 

 

Kilbid ja tarvikud 
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Pakendamisjuhised 

■ Turvalisus risk 

■ Kaovad koormast 

■ Kontrollimine ja lugemine 

raske 

■ Toob kaasa lisakulutusi 

Tellijale 

 

 

 

 

ÄRA TAGASTA NII !!! 


