
 V                         Ďurčanského 7, Nitra,    Prevádzka : Haškova 1 ( Areál Stavex) , Nitra , 
 

tel: 0903 658 560,                             www.foxbau.sk,                          info@foxbau.sk 
 

PODMIENKY PRENÁJMU : 
 
STENOVÉ DEBNENIE  MIDIBOX Maximálny povolený tlak betónu  60 kN/m2 pri nadstavbách max. 55 kN/m2. Minimálna ( 
učtovaná ) doba prenájmu 3 dni/ 1 obrátka.  
S panelmi je nutné manipulovať takým spôsobom, aby nedochádzalo k ich poškodeniu. Do panelov nevŕtať. Betón nalievať 
v takých objemoch, aby nedošlo k prekročeniu max. povoleného tlaku 60/55 kN/m2. Pred a aj po použití požadujeme 
panely ( aj bočné strany)  natrieť/nastriekať odformovacím olejom. Debnenie vrátiť riadne očistené.  
 
STROPNE DEBNENIE   je tvorené hlavne nosníkmi H20 , deb. platňami hr. 21 mm, stojkami a inými dielmi .   
S materiálom je nutné zaobchádzať takým spôsobom, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu*. Stojky pri oddebňovaní 
nevyrážať kladivom,  diely v žiadnom  prípade nehádzať na zem z výšky.  Plochy deb.dosiek , ktoré prichádzaju do styku s 
betónom požadujeme pred a aj po použití natrieť/nastriekať  odformovacím olejom. Všetky diely je nutné pred vrátením 
riadne očistiť.* 
 
DEBNENIE VENCOV   tvorené hlavne debniacimi doskami , svorkami . S materiálom zobchádzať takým spôsobom aby 
nedošlo kopoškodeniu. Svorky pred použitím obaliť dodávanou strečovou fóliou. Deb.dosky pred/ a aj po použití natrieť 
odformovacím olejom. Všetky diely požadujeme vrátiť riadne očistené. 
Svorky po použití uložiť do prepravných kontajnerov podľa priloženého návodu 35 ks /kontajner 
 
DOPRAVA:  
V prípade, keď dodávame/odoberáme materiál našim vozidlom je nutné na stavbe pripraviť  vhodný priestor pre vjazd 
s možnosťou manipulácie. Tiež je nutné zabezpečiť  zodpovedné 1- 5 osôb poverené materiál nakladať/vykladať 
skontrolovať a preberať /odovzdávať . Pri vracaní je nutné materiál sústrediť na rovnaké miesto kde sa vykladalo , 
skompletovať podľa druhu , uložiť do paliet a kontajnerov rovnakým spôsobom ako bol uložený pri dodaní.   
  V prípade ,že dôjde z dôvodu nepripravenosti materiálu  ,nevhodnosti  priestoru alebo nepripravenosti osôb  pri dodávke 
/odbere k neprimeranému predĺženiu  nakládky /vykládky učtujeme poplatok za prestoje.* 
 
SANKČNÉ POPLATKY : 
 
Sten.debnenie MIDIBOX 
-za čiastočné poškodenie  rámu panelu MIDIBOX  100 € – 300 €/panel 
–za zničenie panelu MIDIBOX ( podľa cenníku deb. MIDIBOX)  
-za väčšie diery po klincov a hlbšie ryhy  do dosky panelu MIDIBOX :  5€/panel 
-za prevrtánie, naštiepenie a iné väčšie poškodenie dosky panelu MIDIBOX :  40€/panel  
-za  stratu /zničenie  moderj plast. krytky  diery panelu :  0,35 € /ks 
-za vrátenie znečistených dielov príslušenstva  : 0,3 € / kus 
-za vrátenie znečištených panelov MIDIBOX : 2 €/kus  
-za vrátenie panelov nenatretých olejom : 1 €/ kus 
Stropné a vencové debnenie: 
- za poškodenie dosky jednostranne (odštiepenie hrany): 4,5 € /m2 
- za poškodenie dosky obojstranné ( odštiepenie , odpílenie, rozvŕtania): 9 €/m2  . 
-za  poškodenie nosníka  ( odštiepenie ,navrtanie): 6 € / ks 
-za  vrátenie neočistených dielov : 0,5 € / kus 
-za vrátenie deb.dosiek nenatretých olejom :  0,5€/ kus .  
- za nevrátie alebo totálne zničenie dielov podľa akt. cenníka dielov debnenia  
Doprava: 
- za  stojné nadčas pri dodávke /odbere materiálu  : 10 € / 30 min. 
- za prácu s HR nadčas  : 15€ / 15 min, 
 
Svojim podpisom zodpovedná osoba poverená preberaním a odovzdávaním materiálu  vyjadruje súhlas s podmienkami 
prenájmu. 
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