OBJEDNÁVKA – ZÁVĚSNÁ LANKA
2019

19. - 22. 3. 2019, Výstaviště Brno
Termín uzávěrky: 22. 2. 2019

Vystavovatel:
Kontaktní osoba:
E-mail:

GSM:

Tel.:

Fax:

Standardně nabízíme zavěšení v úvazových bodech, které jsou pevně dané v rastru jednotlivých hal. V těchto úvazových bodech nabízíme realizaci:
ÚVAZY
Zavěšení ocelového lanka ø6 mm vč. pronájmu kladkostroje BVV
Součástí této služby je montáž a demontáž kladkostroje, vč. montáže a demontáže řetězu pro zvedání břemen

4 500 Kč / 1 ks

Požadovaný počet kusů:
Zavěšení ocelového lanka ø6 mm s volným koncem 4 m od podlahy výstavní haly

2 500 Kč / 1 ks

Požadovaný počet kusů:
Specifikace (vyberte jednu možnost):
Lanko s VOLNÝM koncem do výšky 4 m od podlahy pavilonu (pro použití s vlastním či pronajatým závěsným okem Reutlinger)
PEVNÉ OKO do výšky 7 m od podlahy pavilonu
PEVNÉ OKO do výšky 8 m od podlahy pavilonu
PEVNÉ OKO do výšky 9 m od podlahy pavilonu
Dále nabízíme:
Pronájem závěsného oka Reutlinger - typ 66SV, určeného pro lanka ø6 mm

250 Kč / 1 ks

Požadovaný počet kusů:
PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY (1 200 Kč / 1 hod.)
Datum:

Dopoledne

Počet hodin:

Odpoledne

Počet hodin:

Datum:

Dopoledne

Počet hodin:

Odpoledne

Počet hodin:

Celkový počet hodin:

Celková cena:

Upozornění – zavěšení ocelových lanek:

1. Pro vytvoření oka na lanku pro zavěšení poutačů, světelných ramp apod. se používají závěsná oka Reutlinger - typ 66SV určená pro lanka ø6 mm. Podrobné informace
dostupné zde: www.reutlinger.de a zde: https://www.bvv.cz/_sys_/FileStorage/download/6/5832/reutlinger_typ_66_cz.pdf
2. S ohledem na používání těchto závěsných ok je sjednoceno maximální jednotlivé zatížení na úvaz u všech výstavních hal na 150 kg.
3. Zavěšení mimo standardní úvazové body, které jsou uvedeny v rastru je řešeno individuálně a je možno realizovat:
- vyvázáním ze 2 bodů (tzv. úvaz do V),
- zavěšením pomocné konstrukce (nejčastější řešení u výstavní haly F),
- zavěšení na konstrukci výstavní haly mimo standardní body - dle hmotnosti - nutno posoudit technikem a schválit Ing. Stanevou.
4. Nedílnou součástí objednávky musí být půdorysný náčrt stánku s vyznačením vyvěšení lanka ze stropu.
5. Nedílnou součástí projektu předkládaného k odsouhlasení na technický úsek, musí být u zavěšené atypické konstrukce statický výpočet, u konstrukcí k tomu určených
minimálně výpočet hmotnosti zavěšované konstrukce projektantem a maximální bodové zatížení na 1 závěs.
6. Objednávky obdržené po termínu uzávěrky budou zatíženy přirážkou ve výši 25 % za pozdní objednání.
7. Za zavěšování na připravené závěsy z lanek a zvedání konstrukce zodpovídá zhotovitel a musí být provedeno v souladu s veškerými bezpečnostními předpisy.
8. Při zvedání konstrukce nesmí dojít k přetížení povoleného zatížení jednotlivých závěsů.
9. Je zakázáno používat lanové svorky
10. Zavěšená konstrukce na 1 úvazový bod o hmotnosti více jak 20 kg musí být jištěna dalším pojistným lankem

Upozornění - pronájem kladkostroje, montážní plošiny:

1. Veškeré kladkostroje jsou uloženy v přepravním obalu, jehož součástí je viditelně umístěný Návod na provoz a údržbu. Před zahájením prací je nutno seznámit se s tímto
návodem a postupovat v jeho souladu.
2. Vázání a zvedání břemene smí provádět pouze osoba s platným vazačským průkazem, viz. ISO 12480-1.
3. Obsluhu kladkostroje smí provádět pouze obsluhovatel (jeřábník třídy "O"-13157), viz. CSN 270142 a CSN EN 2700550.
4. Montážní plošinu je možno pronajmout pro zavěšení malých břemen na již objednaná ocelová lanka nebo úvazy vlastních kladkostrojů případně na ostatní výškové práce
na expozici.
5. Čas specifikovaný ve Vaší objednávce na pronájem montážní plošiny nelze garantovat s ohledem na dřívější objednávky a koordinaci prací.
6. Zodpovědná osoba za práce montážní plošiny je technik příslušné výstavní haly.
7. Práce montážní plošiny na demontáž je možné realizovat až od 23. 3. 2019.

Společnost TERINVEST, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 16744.
TERINVEST, spol. s r. o., Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2, tel.: +420 221 992 100, 146, fax: +420 221 992 139, DIČ: CZ 48 11 55 92, IČO: 48 11 55 92
Uvedené ceny jsou bez DPH.
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