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HÅNDTERING



Når varen modtages
Kontroller at varen ikke har transportskader og at antal 
kolli stemmer med fragtsedlen

Synlige transportskader eller manglende kolli noteres på 
fragtsedlens kvitteringsdel og dokumenteres med foto

Fragtseddels kopien med anført anmærkning til chauffø-
ren samt billeder af det skadede gods skal SENEST 7 
dage efter modtagelsen være modtaget hos distributø-
ren

*Transportskader og manglende kolli anmeldes til Plannja Distri-
butør og Forhandler i Danmark AB Byggeprofiler A/S

Brug ikke en gaffeltruck som har mindre gaffelmål en 
nedenfor. Kør gaflerne vandret ind under pakken med 
plader i hele bredden før du begynder at læsse, losse, 
eller flytter på pladerne. 

Ved losning, læsning eller flytning af Plannja´s pla-
der skal der altid anvendes lyftekrog og lyfteåg samt 
100mm bredde  stropper. 

Længer over 8 Meter skal håndteres ekstra varsomt ved los-
ning. Der er risiko for at pladerne vrider/bøjer og dermed får 
knæk/skader.

Håndtering med Traverskran

Håndtering med truck 

Brug aldrig wire eller kæder ved lyft.

Når et kolli er mærket ”Hanteras varsomt/Handle 
with care.” Indeholder denne pakke ømtåleligt gods 
som skal behandles extra forsigtigt!



Opbevaring/Transport
Max antal kollin i højden.

Profil Antal
Royal 8

Regent 2

Trend 6

Modern 6

Pandeplade 6

Sinus 18 6

Sinus 51 6

Mas. kollig eller 2 Ton pr lyft. 
Læg strører 3”x3” i bunden, med en afstand 
på max. 1.4 mtr. Opbevar så vidt muligt 
Plannjas plader indendørs. Såfremt de lag-
res udenfor skal materialet dækkes ned 
med presenninger. Så fremt der er risiko for 
kondens, ligges pladerne lidt skrå (hævet i 
den ene side) og der skal sikres god gen-
nemluftning omkring og i mellem pladerne

Profil Antal
19 8

20-105 8

20-75 8

35 5

45, 45R, 45F 5

70 6

T130R 4



Distributør og forhandler i Danmark
AB Byggeprofiler A/S, Virkelyst 11, 9400 Nørresundby, Telf. 9810 1111, E-mail: info@abbyggeprofiler.dk

Plannja Danmark
Strømmen 6D, 9400 Nørresundby Telf. 9833 2098, E-mail: post@plannja.dk.

Oplysningerne i denne tryksag er gældende på tidspunktet for offentliggørelse
og har til formål at give en generel orientering om anvendelse af produktet.

Der tages forbehold for ændringer som følge af løbende produktudvikling samt produktændringer i løbet
af året. De anførte oplysninger og data må ikke opfattes som garantier uden specifik skriftilig bekræftelse.


