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Emballage / Transport

Profile CLT 125
Profile CLT 125-elementer pakkes i pakker med folie.
Størrelsen af pakkerne bestemmes af leveringsrækkefølgen og den 
maksimalt tilladte vægt per pakke. Hvad angår synlige loftelementer 
vender den synlige side nedad, bortset fra den nederste del af pakken, 
således at det synlige område er beskyttet mod snavs og beskadigelse.
Ved vægelementer og ved Profile CLT 125-profiler og paneler vender 
den synlige side opad.
Profile CLT 125-elementer transporteres generelt liggende med lastbil.

Profile CLT XL
Transport af Profile CLT XL-elementer kan ske stående eller liggende
efter behov. De landespecifikke restriktioner på transport med en  
elementbredde større end 2,5 til 3 m og en elementhøjde på større  
end 2,95 m skal afklares individuelt med forsendelsen. 
Transporten foregår beskyttet mod vejret.

Montering / Læsning
Hvis det ønskes, kan der anvendes monteringsløkker.
Monteringsklare forsænkede skruer til Assy-løftesystem fra Würth fra 
en tykkelse på 100 mm eller et løkkeløftesystem med blindhul og dyvler 
er også mulige.
Ved vægelementer kan der anvendes løftestropper.

CNC-forarbejdning
Profile CLT forarbejdes med automatiske profilerings- og CNC-anlæg.
Disse maskiner er udstyret med værktøjer til forarbejdning af råbygge- 
materiale.
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Arbjedsgang

Producent: 
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Kvaliteten og detaljeringsgraden for vores tilbuds- og ordrebehandling er stærkt afhængig af de 
fremlagte dokumenter. 

CAD-planer i 3D- eller 2D-format danner et optimalt grundlag. 
For at sikre en smidig afvikling af et projekt, er det nødvendigt at udføre arbejdsplaner i individuelle 
styketegninger. 

Når ordren er afgivet af kunden, oprettes en ordrebekræftelse medd produktionsfrigivelse. 
Herudover får kunden den færdige projektforberedelse i form af individuelle styktegninger, 
oversigtstegninger, styklister og leveringsrækkefølge med pakkelister. 
Alle materialer, overfladeudførelser og forarbejdninger er dermed klart definieret. 

Disse data sendes til kunden til gennemgang og overleveres efterfølgende til plan og produktion.


