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Nájemní kritéria PERI
Sloup Rapid
Sloup RAPID
Skupina výrobků 17.10
Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

17.10.1
Svěrací lišta 300 / 210 / 60
chybí, zdeformovaná

zajistěte výměnu

fakturace svěrací lišty a příp.
malých šoupátek

17.10.2
Šrouby pro stohování do výšky
chybějí šrouby M 20 x 50

zajistěte výměnu

780357 šroub M 20x50
710334 matice M 20

17.10.2
Šrouby pro stohování do výšky
chybějí šrouby M 20 x 50

17.10.3
Kloubová deska
pravoúhlý čep, kulová matice a
sloupové táhlo
- demontováno
chybí

zajistěte montáž

zajistěte výměnu
pravoúhlý čep 037160
kulová matice 030440
sloupové táhlo 037150

17.10.3
kloubová deska zcela chybí

01|2012

Strana 3 z 5

Nájemní kritéria PERI
Sloup Rapid

Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

17.10.4
Okrajová příčka s výstupkem
(výstupek na profilu sloupu pro
uchycení překližky)
- ohnutá

narovnejte

oprava rámu panelu

-

vyrovnejte, opravte svařováním

oprava rámu panelu

roztržená nebo natržená

17.10.4
zdeformovaná okrajová příčka
s výstupkem

17.10.5
Mezilehlá příčka
- mírně zdeformovaná
-

značně zdeformovaná, vykazuje
ohyb / odtržený svar

narovnejte

oprava rámu panelu

šrot / u velmi dobře
zachovalého prvku můžete
vyměnit mezilehlou příčku

zákazníkovi vyfakturujte
odprodej materiálu z nájmu
nebo výměnu žebra (271410)

17.10.5
zdeformovaná příčka
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Nájemní kritéria PERI
Sloup Rapid

Popis poškození

Pokyny k opravě

Fakturace

17.10.6
Upínací profil
vykazuje ohyb

zajistěte narovnání profilu

oprava rámu panelu

oprava není možná, šrot

zákazníkovi vyfakturujte
odprodej materiálu z nájmu

oprava není možná, šrot

zákazníkovi vyfakturujte
odprodej materiálu z nájmu

17.10.7
Upínací profil
značně ohnutý, odtržený
nebo zdeformovaný svar

17.10.8
Vnější profil
značně zdeformovaný,
natržený nebo odtržený

17.10.8
vnější profil zdeformovaný,
natržený nebo odtržený

01|2012

Strana 5 z 5

