TRANSPORT EN OPSLAG VAN BEKLEDE
ROLLEN
Hannecard staat garant voor een kwaliteitsvolle afwerking van uw beklede rollen.
Het is dan ook onze grootste zorg om onze producten in optimale omstandigheden bij u aan te
leveren.

KISTVERPAKKING
De afgewerkte rollen worden na grondige inspectie zorgvuldig afgedekt met een PE-gecoat
papier.
Dit papier beschermt de bekleding tegen veroudering door UV-licht.
Beklede rollen worden het best vervoerd in een kist. Hierin wordt de rol zodanig gemonteerd
dat de bekleding niet op de bodem rust.
Hannecard beschikt over de nodige expertise om voor u een geschikte kist in hout aan te
leveren en de rollen hierin op een transportveilige manier te monteren.
Kisten worden op maat gemaakt in functie van de afmetingen en het gewicht van de rol.

UW VOORDELEN
Een kist is de ideale manier om uw beklede rollen te stockeren:
• De rol blijft optimaal beschermd
• De kist is herbruikbaar bij elk tranpsort
• De kisten zijn stapelbaar: u wint ruimte
• U kan uw reserve-onderdelen duidelijk identificeren
• Bij ontvangst van uw goederen inspecteert Hannecard de goede staat van de verpakking en voert - indien nodig - herstellingen uit

PALLETVERPAKKING
Wanneer een kistverpakking voor u toch niet de ideale oplossing blijkt, biedt Hannecard u de
mogelijkheid om uw rol te verpakken op een pallet. Hierin heeft u twee keuzemogelijkheden:

Palletverpakking met beschermende mousse
Hierbij wordt de rol vastgelegd op een pallet, voorzien van een uiterst beschermende
mousse met hoge densiteit, zodat uw rollen veilig kunnen worden getransporteerd.

Palletverpakking met expandeerbaar polystyreen
De rol wordt met de uiteinden in steunen van expandeerbaar polystryreen geplaatst.
Een beschermend karton en spanbandjes zorgen ervoor dat uw rollen stabiel blijven op de
pallet.
Hannecard biedt beide verpakkingen aan voor 40 euro per pallet. De palletten zijn
bovendien herbruikbaar.
Rollen die u ons op deze pallet opnieuw bezorgt voor herbekleding of naslijpen, worden na
afwerking zonder extra kosten opnieuw met deze verpakking aangeboden.

MEER WETEN?
Indien u meer informatie wenst, gelieve contact op te nemen met uw Hannecard partner of bezoek onze website: www.hannecard.com
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