
                                                 
 

FABRYKA MATERACY JANPOL Sp. z o.o., ul. Cynkowa 2a, 43-180 Orzesze, NIP 635-10-06-959, Sąd Rejonowy  

w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000077049, Kapitał zakładowy:  

270 000,00 zł, BDO: 000029626, tel. + 48 32 218 09 00, www.janpol.pl, email: biuro@janpol.pl 

 
 

Co należy wiedzieć i zrobić przed oraz w trakcie dostawy - czyli krótka 

instrukcja na czas rozładunku. 

 

1. Zadbaj o jak najkrótszą odległość od samochodu dostawczego do klatki schodowej. 

 

2. Pamiętaj, żeby drogi komunikacyjne z klatek schodowej do pokojów nie były 

zastawione, a windy (jeżeli są) dostępne przez cały czas rozładunku. 

 

3. Pamiętaj, że do pokojów wnosimy dwie bazy A i B (w przypadku, kiedy mamy 

możliwość łączenia – rys. 1.) oraz dwa materace z tymi samymi numerkami (w 

przypadku kiedy materace mają możliwość łączenia – Rys. 2.).  

Film instruktażowy dotyczący łączenia i rozłączania łóżek dostępny jest pod linkiem: 

https://bosquo.pl/do-pobrania/. 

 

Rys 1. Sposób opisywania baz      

 

        
 

 

 

https://bosquo.pl/do-pobrania/
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Rys 2. Sposób opisywania materacy. 

 

 
                            

 

 

4. Pamiętaj, żeby nogi przykręcić zgodnie z ilościami przedstawionymi poniżej, 

dokręcając mocno -  do oporu, a łóżka przesuwać tylko na otwartym hamulcu. 

5. Przekaż firmie rozładunkowej listę wraz z wykazem – łóżek przeznaczonych do 

konkretnych pokojów. Zadbaj o ponumerowanie pokoi. Udostępnij wszystkie pokoje 

na czas rozładunku. 

Ad.1. 

Zamówienia hotelowe to zamówienia duże, często wynoszące ponad 50 łóżek. Staramy się, 

aby koszty transportu były jak najmniejsze. Samochody dostawcze wybieramy często jako 

ciągnik z naczepą lub zestaw czyli (solówka + przyczepa).  Kluczowe są więc odległości od 

samochodu dostawczego do klatki schodowej oraz ewentualne ograniczenia drogowe 

(przepisy ) dotyczące wjazdu i postoju. 

 

Poniżej podajemy szczegółowe dane dotyczące samochodów.  

Wymiary ciągnika z naczepą: 

– maksymalna długość ciągnika z naczepą: 16,5 m, 

– szerokość: 2,5 m, 

– wysokość: 2,75m, 
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Ładowność: 25 ton, 33 europalety. 

 

Wymiary zestawu: 

- maksymalna długość: 18,75 m, 

- szerokość: 2,5 m, 

- wysokość: 2,75 m, 

Ładowność:  25 ton. 

 

 

Ad.2. 

Ilość nóg w bazach hotelowych:  

• Fabio, Carlo, Ottavio: 200* 80, 200* 90, 200*100, 200*120 - 6 szt. (cztery narożne  

+ dwie dodatkowe). 

• Fabio, Pietro, Adriano, Carlo, Ottavio: 200*140, 200*160, 200*180, 200*200 - 7 szt. 

(cztery narożne + trzy dodatkowe). 

• Pietro, Adriano: 200* 80, 200* 90, 200*100, 200*120 - 4 szt. (cztery narożne). 

 


