
Salgs- og leveringsbetingelser vedr. trækonstruktioner
Levering
Levering sker med sættevogn på op til 25,0 meter og et akseltryk på op til 10 tons.
Der vil blive læsset af ved vognside, med mindre andet er angivet.
Der vil blive aflæsset så tæt på pladsen, som fuldlastet sættevogn kan køre ubehindret til og fra.
Skal vognen omdirigeres, vil der blive opkrævet et fragttilæg.

Kørselsforholdene vurderes alene af chauffør/speditør.

Ved levering med fragtmand påkræves hjælp ved aflæsning.

Leveringsplan
Jylland-, Fyn- og Sjællandsturen leveres hver tirsdag og torsdag.
Levering tirsdag - deadline torsdag kl. 15.00
Levering torsdag - deadline mandag kl. 15.00
I nogle tilfælde kan leverancer til Nordjylland og Stor-København først ske onsdag / fredag.
Levering til byggeplads kan ske efter kl. 16 og koordineres i så fald med kontaktperson på bygge- 
plads. Ved afvisning eller omdirigering på leveransdagen, vil der blive opkrævet et fragttillæg.
Ovenstående er gældene ved levering på ugentlige limtræsture i Danmark, dog kun til brofaste øer.

Fragtsatser
Levering til lager under 2.000 kr.......................200 kr
Levering til lager over 2.000 kr ..........................Frit leveret
Levering til byggeplads under 20.000 kr ......750 kr
Levering til byggeplads over 20.000 kr ..........Frit leveret

Kranarbejde
Faktureres med 1.050,00 kr. pr. påbegyndt time.
Max udlæg 13 m.

Skaffevare
Limtræ:
Mindste længde ved bestilling af skaffevare: 5,15 lbm.
Limtræ i industrikvalitet kan leveres som skaffevare.

LVL:
Mindste længde ved bestilling af skaffevare: 2,5 m.
Max længde ved bestilling af skaffevare: 13,5 m.

I-Bjælker:
Mindste længde ved bestilling af skaffevare: 3,5 m.
Max længde ved bestilling af skaffevare: 13,5 m.
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Salgs- og leveringsbetingelser vedr. trækonstruktioner
Tolerance for Limtræ

Bredde +2 mm Alle bredder
-2 mm

Højde +4 mm h < 400 mm
-2 mm
+1 % h > 400 mm
-0,5 %

Længde +2 mm l < 2,0 m
-2 mm
+0,1 % 2,0 m < l < 20 m
-0,1 %
+20 mm l > 20 m
-20 mm

Tolerance for I-Bjælker
Bjælke højde +/- 1,5 mm

Flange bredde +/- 1,5 mm
Flange højde +/- 2,0 mm
Krops tykkelse +/- 0,8 mm
Længde på lagerlængder +10,0 / - 0,0 mm
Længde på fixmål og skaffevare +0,0 / - 1,0 mm

Tolerance for LVL
Bredde + (0,8 + 0,03 x B) mm

- (0,4 + 0,03 x B) mm
Højde <400 mm +/- 2,0 mm

>400 mm +/- 0,5 %
Længde +/- 5,0 mm
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Salgs- og leveringsbetingelser vedr. trækonstruktioner
Emballage
Omviklet i plastfolie.

Opbevaring
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Oplagring
Ved stabling skal der altid lægges strøer mellem emnerne, og 
strøerne skal være placeret lodret over hinanden. 
Stabling skal foregå på et plant og tørt underlag. 
I modsat fald kan bjælkerne bl.a. slå sig ved langvarig oplagring.

Afdækning
Ved udendørs oplagring skal bjælkerne afdækkes med presenning, 
uanset at det er indpakket i plastfolie ved levering. 
Afdækning skal give mulighed for ventilation og beskytte mod stænk 
og opsprøjt fra jorden.

Ventilation
Skulle der komme fugt under plastfolien, f.eks. fra kondens, bør den 
fjernes, så luften kan tørre træet. Hvor der kun er lidt vand under 
plastfolien, kan det være tilstrækkeligt at perforere denne, så vandet 
kan komme ud. 
Ellers kan der opstå misfarvning af træet på grund av skimmelsvamp.

Projektering
Statik udføres mod beregning af eksterne rådgivere, uden ansvar for Profile A/S.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser: DB20, www.danskebyggecentre.dk
Der tages forbehold for trykfejl


