Ruukki Construction Oy:n Sandwich paneelien SPA toimitusehdot
Suomessa
1. Toimitus Ostajan antamilla tiedoilla
Ostajan on toimitettava Ruukki Construction Oy:lle
(jäljempänä ”Ruukki”) tämän ilmoittamaan ajankohtaan
mennessä seuraavat tiedot:
•
Ostajan ja työmaan yhteystiedot;
•
valmiit
elementtiluettelot,
joista
ilmenee
elementtikoodit (max.10 merkkiä), elementtityyppi,
elementtien
pintapeltien
pinnoitteet,
värit,
paloluokat, ponttitiivisteet, varjourat, elementtien
kappalemäärät ja pituudet;
•
elementit luetteloituna seinittäin tai linjoittain;
•
eri elementtityypeistä ja erivärisistä elementeistä
omat luettelonsa;
•
leikattavista elementeistä leikkauspiirustukset;
•
elementtien asennusjärjestys (max. toimituserä on
1000 m²/viikko), isoista kohteista aina elementtien
asennuskaavio; ja
•
tarvikeluettelo,
mahdollisista
erikoistuotteista
tarkat valmistuspiirustukset.
Mallit elementtiluettelosta, elementtien leikkauspiirustuksista yms. saatavilla www.ruukki.fi. Ostaja vastaa
annettujen tietojen oikeellisuudesta.
2. Toimitus Ruukin elementoinnilla
antamien lähtötietojen perusteella

Ostajan

Ruukin
elementointi
sisältää
elementtikaaviot,
elementtiluettelot ja Ruukin perusdetaljit. Ostaja vastaa
kohteen rakenteellisesta mitoituksesta.
Elementointia varten tarvittavat lähtö- ja suunnittelutiedot tulee toimittaa Ruukille tämän ilmoittamaan
ajankohtaan mennessä. Lähtö- ja suunnittelutietojen
tulee sisältää seuraavat tiedot:
•
Ostajan, työmaan, arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan yhteystiedot;
•
arkkitehtisuunnitelmat (dwg): pohja-, julkisivu-,
leikkaus- ja detaljipiirustukset;
•
rakennesuunnitelmat (dwg): pohja-, leikkaus-,
runko- ja detaljipiirustukset, mahdolliset liittymädetaljit tai selvitys käytettävistä detaljeista (esim.
sokkelidetalji);
•
edellä mainituista suunnitelmista on käytävä ilmi
käytettävät
elementtipaksuudet,
pintapeltien
pinnoitteet, värit, pintaprofiloinnit ja vaaditut
paloluokat;
•
elementteihin kohdistuvat kuormitukset;
•
elementtien U-arvo vaatimus;
•
tarvikkeiden toimituslaajuus;
•
elementtien asennusjärjestys (max. toimituserä on
1000 m²/viikko); ja
•
elementoinnin sisällöstä, jakelusta ja hyväksynnästä on sovittava kaupanteon yhteydessä.
Ruukilla on oikeus muuttaa sovittua toimituspäivää,
mikäli Ostaja laiminlyö velvollisuutensa toimittaa
lähtötiedot Ruukille tämän ilmoittamaan ajankohtaan
mennessä. Elementtien värit, pinnoitteet, pintaprofiloinnit ja elementtityypit määritetään kaupanteon yhteydessä. Ostaja vastaa annettujen lähtötietojen oikeellisuudesta.
Lähtö- ja suunnittelutietojen puutteista, ristiriitaisuuksista tai päivittämisestä aiheutuva ylimääräinen työ on
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erikseen laskutettavaa työtä (á 55 €/ tunti ALV 0 %,
jollei muuta sovita). Ostaja vastaa kaikkien tarvittavien
rakennus- ym. lupien hankkimisesta työmaalle ja
työsuoritukselle.
3. Toimitus, kuorman purku ja varastointi
Mikäli Ruukki toimittaa elementit Ostajan osoittamaan
paikkaan, vastaa Ostaja purkupaikan ja sinne johtavan
tien kunnosta ja sellaisesta kantavuudesta, minkä
normaali kuljetuskalusto vaatii. Mikäli elementtejä ei
edellä mainituista syistä johtuen voida toimittaa
sovittuun paikkaan, on Ruukilla oikeus palauttaa
toimitus takaisin tehtaalle. Kaikista tästä aiheutuneista
kustannuksista vastaa Ostaja. Mikäli Ostaja ei
vastaanota elementtejä sovittuna ajankohtana, vastaa
se kaikista Ruukille näin aiheutuneista varastointikustannuksista.
4. Laatu, takuu ja asentaminen
Ruukin tuotteet valmistetaan noudattaen yleisiä
määräyksiä, ohjeita ja laatuvaatimuksia. Pinnoitusteknisistä syistä johtuen voi elementin pintapellin eri
toimituserien välillä ilmetä laatuvaatimusten sallimia
värieroja. Ruukin tuotteiden takuu Ruukin takuuehtojen
mukaisesti, saatavilla www.ruukki.fi. Elementit tulee
asentaa toimitusjärjestyksessä erillisen asennusohjeen
mukaisesti, saatavilla www.ruukki.fi.
5. Nostoapuvälineiden vuokraus ja käyttö
Ruukki vuokraa ponttinostinta ja alipainenostolaitteita
elementtien vaaka-, pysty- ja vinoasennukseen.
Vuokrauksessa sovelletaan Ruukki Construction Oy:n
nostoapuvälineiden vuokrausehtoja. Nostoapuväline
varataan tilauksen yhteydessä, kuitenkin vähintään viisi
työpäivää ennen vahvistettua elementtitoimitusta.
Ostaja tilaa ponttinostimen noudon työmaalta takaisin
tehtaalle
soittamalla
DHL:n
palvelunumeroon
+3583045345 ja valitsemalla DHL Express tai Economy
select palvelun. Ruukki Construction Oy:n asiakasnumero on 964009480. DHL tulee noutamaan ponttinostimen sovitusta osoitteesta vuorokauden sisällä.
Palautukseen tulee liittää kopio lähetysluettelosta, jolla
ponttinostin on vuokrattu. Palautusosoite on salkussa.
Palautuskustannukset sisältyvät ponttinostimen vuokraan.
Alipainenostimen vuokraus tehdään aina erillisen vuokrasopimuksen mukaisesti. Alipainenostimen palautustavasta ja kustannuksista vastaa yksin Ostaja.
Ostajan tulee tutustua nostoapuvälineiden mukana
toimitettaviin käyttöselosteeseen ja -ohjeisiin. Ruukki ei
vastaa
mistään
vahingosta,
joka
aiheutuu
nostoapuvälineiden käytöstä. Ruukki on oikeutettu
korvauksiin, jotka aiheutuvat nostoapuvälineiden
rikkoontumisesta.
6. Muut ehdot
Muilta osin noudatetaan Rakennustuotteiden yleisiä
hankinta- ja toimitusehtoja (”RYHT 2000”) Ruukin
tarjouksessa ilmoitetuin rajoituksin.
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