
Erikoistuotepalvelut

Erikoismittaiset levyt ja rangat

Vakiopakkaus (lavaus ja huputus)

Erikoispakkaus (kerätyt, pakatut, huoneistokohtaiset tai merkityt tuotteet)

Lava- ja pakkauspalvelut

Logistiikkapalvelut

Logistiikkalisä (noudettaessa Oulun aluevarastosta)

Pientoimituslisä 
(toimitusarvon mukaan, alle 2200 €)

Varastointipalvelut

Varastointipalvelu
(sovitun toimitusajan siirto yli 7 vrk)

Kierrätyskipsin kuorma-autotoimitukset, tonnihinta

Kierrätyskipsin vastaanotto

Tarvikemyynti ja muut palvelut

Huppurulla 30x4,2 (<3 m) 

Huppurulla 30x4,5 (>3 m) Pienpaketin käsittelyveloitus (max 20kg) 

Tarkemmat palvelukuvaukset löytyvät Saint-Gobain Finland:n palvelukatalogista, www.saint-gobain.fi/palvelut
Rahti- ja palveluhinnat löytyvät rahtilaskurista www.gyproc.fi/rahtilaskuri

Purkupalvelu (Purku auton viereen. Hiab-, trukki-/perälautapurku kuljetusliikkeen toimesta)

Telaus (purkupaikan ahtaudesta johtuva tuotteiden siirto kuljetusvaunusta toiseen)

Nouto tehdasvarastoilta (tuotteiden keräys noudon yhteydessä)

Pienpaketin käsittelyveloitus (max 50kg)

Odotusaikaveloitus (vapaa purkuaika 1 h, ylimenevältä ajalta)

Täsmätoimitus (purku sovittuun kellonaikaan, +/- 30min)

Yleiset toimitusehdot Gyproc-tuotehinnastossa.

Pieneräpalvelut
(Omavalmisteiset kipsilevyt alle 300kpl, erikoismittaiset rangat alle 100kpl)

Asiakkaan toivomuksesta tai erityisen vaativasta kuljetustavasta johtuen, tuotteet voidaan pakata poikkeavasti, jolloin pakkauksesta veloitetaan erillisten kulujen mukaan.

Kuormalava

Muovihuppu

*) Toimitusalue näkyy Logistiikkapalveluiden sivulla Express-toimituksen alla. Saatavilla oleva kalusto ja purkutavat: 
    pakettiauto, jakeluauto + perälautapurku, nuppi + Hiab-purku. Lisätietoja ja hinnasto osoitteesta www.saint-gobain.fi/palvelut

Express-toimitus (klo 12 mennessä jätettyjen tilausten toimitus saman päivän aikana Kirkkonummelta)*

TRIPLA-toimituksen tilauskohtainen käsittelymaksu

Palvelut
Katso hinnat voimassa olevasta Palveluhinnastosta: saint-gobain.fi/palvelut



Logistiikkapalvelut
Varastotuotteiden toimitukset toimitusosoitteeseen kotimaassa pääsääntöisesti 1-3 vrk:n sisällä tilauksesta. 
Tilaus- ja erikoistuotteiden toimitusaika määritetään tilauksen yhteydessä.

Täsmätoimitus

Saatavilla täsmätoimitus sovittuun kellonaikaan +/- 30 minuutin tarkkuudella.

Odotusaikaveloitus

Tuotteiden vapaa purkuaika on 1 tunti. Vapaan purkuajan ylittävä odotusaika määritellään puolen tunnin 
tarkkuudella.

Purkupalvelu

Purkupalvelu auton viereen. Purkupalvelun tarpeesta 
ilmoitettava tilausta jättäessä. 

Kalustona Hiab, trukki tai perälautapurku. Ensisijainen 
purkutapa vaihtelee toimituspisteittäin. 
 • Kirkkonummi, trukkipurku ja purku Hiabilla
 • Oulu, purku Hiabilla

Kaikista toimipisteistä voi tiedustella tarvittaessa myös 
muita kalustotyyppejä. 

Express-toimitus

Klo 12 mennessä jätettyjen tilausten toimitus saman päivän 
aikana Kirkkonummelta.

Saatavilla oleva purkukalusto:
 • pakettiauto
 • jakeluauto + perälautapurku
 • nuppi + Hiab-purku. 

Toimitusalue: kartta 

Pakkauspalvelu

Kuormalava
Lavakohtainen 
pakkausmäärä 
vaihtelee tuottees-
ta ja pakkaus- 
koosta riippuen.

PerälautapurkuHiab-purkuTrukkipurku

Toimitusten seurantapalvelu

Helppo ja vaivaton toimitusten seuranta Saint-Gobainin järjestämille Gyprocin kuljetuksille. Matkapuhelimeen
tekstiviestinä saapuva seurantalinkki kertoo toimituksen tilanteen, tilauksen tuotteet sekä kuljetusliikkeen yhteys-
tiedot. Toimitusten seurantapalvelu ei vaadi kirjautumista. Riittää, kun tilausta jättäessä ilmoittaa toimituksen
vastaanottajan matkapuhelinnumeron. 

Vakiopakkaus
Kuormalava ja 
muovihuppu.

Erikoispakkaus
Kerätyt, pakatut, 
vajaat lavat kerros-, 
huoneistokohtai-
sesti tai muutoin 
merkityt tuotteet.
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