Krabice na zasílání oddělků
Krabice je zhotovená z kvalitní 5-ti vrstevné lepenky a má vnitřní rozměry ; délka 42 cm,
šířka 24 cm a hloubka 32 cm. Je určena pro 6 rámků 39 x 24 nebo 39 x 27,5. Dno je opatřeno
větrací mřížkou ze síťoviny polynet. Krabice je dodávaná ve složené formě s potřebným
kusem síťoviny polynet. Dřevěné součásti nedodáváme!!! Možný je i osobní odběr v pracovní
dny od 7 do 14 hod. po telefonické dohodě.
Cena: Odběr do 30 ks – 40 Kč/ks včetně DPH + poštovné - dopravné
Odběr nad 30 ks – 36 Kč/ks včetně DPH + poštovné - dopravné

Návod na montáž:
Ze složené krabice vytvoříme krabici, spodní užší chlopně s výkrojem sklopíme,
slepíme páskou, na dno položíme síťovinu polynet 23 x 40 cm – pletivo, zaklopíme širšími
chlopněmi a přelepíme páskou. Na styku užších chlopní je možné dvě vrstvy lepenky a
síťoviny prošít. Tak se připraví dno.
¾ Připevnění závěsů rámků a madel. Dle nákresu přiložíme zevnitř a zevně laťky a ty
spojíme hřebíky délky cca 25 mm (dle síly latěk). Mezera mezi laťkou - závěsem
rámku a sklopenými vrchními chlopněmi je součtem síly závěsu rámku, folie
položené přímo na rámky a použité „uteplivky“ na strůpku. K uteplení je možné
použít např. hobru, lepenku, tenký polystyren apod.
¾ Česno dle potřeby vyřízneme ostrým nožíkem( pro přepravu je zalepíme páskou)
¾ Krabici umístíme na lavici tak, aby větrání ve dně bylo zakryté
¾ Krabice je potřeba zakryt tak, aby se na ni nedostala voda z žádné strany
¾ Pro přepravu zalepíme česno a popřípadě rohy krabice lepicí páskou.
¾ Pro přepravu krabice podložíme dvěma latěmi a těmito prokládáme další vrstvy. Tím
se zajistí dostatečné větrání.
¾ Ze spodní strany dna je možno při montáži přiklepnout dvě laťky, tím zpevnit dno
místo prošití a zajistit větrání pro přepravu.

Poznámky:
¾ Případné konzultace možné jsou se mnou po telefonu 220941259, 220940480
¾ Návrhy na vylepšení uvítáme, ale výsek krabice kvůli ceně musí zůstat co
nejjednodušší
¾ Pokud se hodláte oddělky udělat v krabici, t.j. oddělek bude v krabici déle jako týden,
musíte před vykousáním chránit především boční stěny. je to možné vložením boční
přepážky, nátěrem vnitřní stěny venkovním latexen nebo hustým Industrolem,
popřípadě jiným tvrdým nátěrem. Informace o nátěrech uvádíme bez záruky. I když
vnitřní stěna krabice je kvalitnější než vnější, musíme uvedené nátěry pro delší pobyt
oddělku v krabici vyzkoušet.

Dol duben 2008
Dr. Ing Frant. Kamler

