
FASADINIŲ PASTOLIŲ PRIĖMIMO / GRĄŽINIMO TAISYKLĖS (GRAŽINA
MONTUOTOJAI)

Priimdami pastolius, būtinai suskaičiuokite įrangos vienetus pagal akte nurodytus kiekius:

Priėmus įrangą, apie neatitikimus ir defektus prašome informuoti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Vėliau
pretenzijos nebus priimamos. 

Prie įrangos grąžinimo akto būtina pridėti krovinio važtaraštį su suskaičiuotais kiekiais.

 
Išduotos įrangos NEGALIMA pjaustyti, įpjauti, gręžti ar kitaip paveikti mechaniškai. Pagal gamintojo

reikalavimus pastoliai negali būti remontuojami. Jei nesilaikoma šio punkto, Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad
Montuotojas padengtų visą sugadintos detalės vertę.

Pastoliai kraunami į transportą:

 Rėmai  surišami  juosta  po  (24  vnt),  į  rėmus sudedamos  smulkios  dalys  (pastolių  kojos,  galiniai
turėklai ir t.t.). Rėmai turi būti surišti taip, kad būtų galima juos iškrauti su šakiniu keltuvu. 



 Paklotai vartomi eilėmis, taip kad susidėtų vieni į kitus. Dedama 12 vnt. į viršų ir 3 vnt į plotį.  Esant
didesniam kiekiui dedami skersiniai ir kraunamas antras aukštas. Aikštelės dedamos viršuje.

        

Įstrižainės ir turėklai sudedami krūvomis po
40 vnt.  Jei yra galimybė skirtingo ilgio elementai dedami atskirti vieni nuo kitų

 Borto lentos dedamos 10 vnt. į viršų ir 4 vnt į plotį. Esant dideliam kiekiui atskirti skersiniais.

            

Papildomos sąlygos

Pastoliai  pakraunami  ir  iškraunami  tik  krautuvu iki  16.00  val.  darbo  dienomis.  Jei  pastoliai
atvežami/išvežami autobusu, mikroautobusu ar kitomis nepritaikytomis transporto priemonėmis, iš kurių pastolius
reikia iškrauti/pakrauti rankomis, Nuomininkas pats pasirūpina darbininkais – krovėjais, kurie iškrauna/pakrauna
krovinį. Dėl tokio pakrovimo /iškrovimo su Nuomotojo atsakingais asmenimis būtina susiderinti iš  anksto.



  

Norint  pasinaudoti  Nuomotojo  transporto  paslaugomis  grąžinant  įrangą,  prašome pranešti  prieš  2  darbo
dienas. Pranešti ar tai bus pilnas, ar dalinis grąžinimas telefonu (nurodytas pastolių akto apačioje, kairėje pusėje)
arba el.paštu pastoliai@transrifus.

Nuomotojas pastolių detales suskaičiuoja ir defektuoja per 5 d.d. arba kitą protingą laiką nuo jų pridavimo
dienos.  Apie  sugadintas  trūkstamas detales,  Nuomininkas  informuojamas telefonu arba  el.  paštu,  jei  nesutarta
kitaip. Negrąžintos arba sugadintos detalės yra parduodamos pagal UAB Transrifus priėmimo – perdavimo akte
nurodytas kainas, jei nesutarta kitaip.

Jei  įranga grąžinama nešvari,  Nuomotojo atsakingi asmenys tokį gąžinimą nufotografuoja ir nedelsiant
informuoja  Nuomininką.  Šie  elementai  netikrinami  ir  nevalomi,  tol  kol  nesuderinamas  reikalingų  darbų
apmokėjimas.  Nuomotojas  turi  teisę,  netvarkingai  sukrautų  ir  nevalytų  elementų  nepriimti.   Kai  grąžinimui
naudojamas  Nuomotojo  transportas,  vairuotojas  turi  teisę  neleisti  pakraut  mašinos,  kai  grąžinama  įranga
netvarkinga ir nevalyta prieš ta to nesuderinus.

Papildomų paslaugų įkainiai (be PVM):

Pastolių valymas 1 val. – 15 Eur. 

Pastolių iškrovimas rankomis 1 t. – 16 Eur.

Rėminių pastolių pagrindinių detalių pavadinimai

1.Reguliuojama koja.
2.Vertikalus rėmas 200 / 73.
3. Diagonalė 2x3,07 m, 2x2,57 m.
4. Turėklas 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m.
5. Borto lenta galinė 0,73 m.
6. Borto lenta 3,07 m, 2,57 m.
7. Galinis turėklas dvigubas 0,73 m.
8. Atidaroma aliuminė aikštelė 3,07 m, 2,57 m.
9. Apsauginė atrama 0,73 dviguba (H).
10. Apsauginė atrama 0,73 (L).
11. Plieniniai paklotai 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m.
12. (Ankerinis tvirtinimas) Ankeris, pastolių 
laikiklis, kampinė spyna. 

mailto:pastoliai@transrifus


Įrangos grąžinimo aktas.      Data:2017_______________

Nuomininkas:__________________________ Laikas:__________________

DETALĖS PAVADINIMAS GRĄŽINTA

VERTIKALUS RĖMAS 200/73

VERTIKALUS RĖMAS 100/73

APSAUGINĖ ATRAMA  0.73 DVIGUBA (H)

APSAUGINĖ ATRAMA  0.73 (L)

DIAGONALĖ 2x3.07

DIAGONALĖ 2x2.57

GALINIS TUREKLAS DVIGUBAS 0.73

TURĖKLAS 3.07

TURĖKLAS 2.57

TURĖKLAS 2.07

TURĖKLAS 1.57

AIKŠTELĖ ALIUMINĖ 3.07 SU LAIPTELIAIS

AIKŠTELĖ ALIUMINĖ 2.57 SU LAIPTELIAIS

AIKŠTELĖ PLIENINĖ 2.57 ATIDAROMA

KOPĖČIOS

BORTO LENTA 3.07

BORTO LENTA 2.57

BORTO LENTA GALINĖ 0.73

PLIENINIAI NEŠANTYS PAKLOTAI 3.07x32

PLIENINIAI NEŠANTYS PAKLOTAI 2.57x32

PLIENINIAI NEŠANTYS PAKLOTAI 2.07x32

PLIENINIAI NEŠANTYS PAKLOTAI 1.57x32

PLIENINIS PAKLOTAS 2,57 x 0,32 SU KABLIU

REGULIUOJAMA KOJA 0,4m

KAMPINĖ SPYNA

SUKAMA SPYNA

PASTOLIŲ LAIKIKLIAI 0,7 M

ANKERIS

VAMZDIS

KONSOLĖ B36
KONSOLĖ B72

Perdavė: Priėmė:


