ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST

BLACHOTRAPEZ s.r.o.
Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín
tel. +421 43 53 92 096
e-mail: tvrdosin@blachotrapez.sk

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST

ÚDAJE O VÝROBKU:

ZÁRUČNÝ LIST

Blachotrapez
udeľuje

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST

Č.

Č. objednávky:

ZÁRUKA PLATÍ PO
VYPLNENÍ U PREDAJCU!
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Týmto potvrdzujem, že mi boli dodané Záručné podmienky,
Podmienky prepravy, uskladnenia a údržby a montážne pokyny.

PODPIS ZÁKAZNÍKA
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Materiál:
Množstvo, MJ:
Profil:
Farba:
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Č. faktúry:

DÁTUM, PEČIATKA A PODPIS PREDÁVAJÚCEHO
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Týmto potvrdzujem, že mi boli dodané Záručné podmienky,
Podmienky prepravy, uskladnenia a údržby a montážne pokyny.

k Záručnému listu:
Č. faktúry (Blachotrapez):
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NÁVRATKA

PODPIS ZÁKAZNÍKA

Č. objednávky (Blachotrapez):

1. Meno a priezvisko/názov firmy:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Montáž prebehla v období od ....................................................................................................... do ............................................................................................
3. Adresa montáže (mesto, ulica, č. domu) .......................................................................................................................................................................................
4. Podpis osoby zodpovednej za montáž .........................................................................................................................................................................................
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Vyplní zhotoviteľ

Prepravné a skladovacie pokyny pre pozinkované, aluzinkové a poplastované plechy:

*Viac informácií na samostatnom záručnom tlačive Záručný list HPS.
Záručný list bez poradového čísla a podpisu predajcu je neplatný. Záruka platí na území Slovenskej republiky a
na území krajín s podobnými klimatickými podmienkami (pre produkty ThyssenKrupp Steel v európskych
krajinách na juh od 46° rovnobežky bude záruka prispôsobená klimatickým podmienkam prevládajúcim v
regióne) za nasledujúcich podmienok:
1. Montáž bola vykonaná v súlade so stavebnými normami a technickými a stavebnými predpismi a
postupmi. Záruka sa nevzťahuje na krytinu, ktorá bola použitá vo vzdialenosti menšej ako 5 km od brehu
mora.
2. Montáž krytiny sa uskutocnila pred uplynutím 3 mesiacov od dátumu zakúpenia.
3. Preprava, uskladnenie, údržba a montáž prebehli v súlade s určením a pokynmi výrobcu v normálnych
podmienkach.
4. Vzniknuté poškodenia sú výhradne výsledkom kvalitatívnej chyby produktu a nevyplývajú z normálneho
používania. Ohniská korózie budú okamžite ošetrené vrstvou ochranného náteru.
5. Záruka sa nevzťahuje na chemickú reakciu medzi výrobkom a inými konštrukčnými prvkami. Krytina nie je
v styku so skorodovanými predmetmi, agresívnymi chemikáliami, dymom, meďou a vodou stekajúcou z
povrchov pokrytých meďou
6. Nedošlo k poškodeniu v dôsledku zlej prepravy, rezania a montáže plechu nevhodnými nástrojmi, v
dôsledku biologického napadnutia (napr. mach, riasy), požiaru a iných udalostí spôsobených vyššou mocou,
mechanických poškodení, teroristických útokov a pod.
7. Reklamovaná časť predstavuje minimálne 5% povrchu poškodeného kusu plechu.
8. Z technických a technologických dôvodov sa záruka nevzťahuje na vnútornú stranu plechu.
9. Záruka sa nevzťahuje na vnútornú časť priečneho prekrytia.
10. Minimálny sklon zastrešenia alebo inej plochy pokrytej trapézovým plechom a/alebo strešným panelom
je 9°, škridlovou krytinou 14°. Stavebná konštrukcia musí zabezpečovať voľný odtok dažďovej vody.
12. Pred montážou krytiny si prekontrolujte odtiene farby jednotlivých kusov.
13. Prípustná pracovná teplota pri spracovávaní plechu nemôže byť nižšia ako +10°C pri strojovom
spracovaní a +5°C pri ručnom spracovaní.
14. Všetky rezné hrany musia byť vhodne ošetrené. Záruka sa nevzťahuje na koróziu a drobné rozvrstvenie na
rezných hranách (aj továrenských). Je to šírenie korózie na rezných hranách.
15. Pri montáži krytiny na drevenú konštrukciu boli použité spĺňajúce splnajúce najvyššie kvalitatívne
požiadavky, tabuľové plechy a ostatné príslušenstvo dodávané spoločnosťou BLACHOTRAPEZ, žiadnym iným
výrobcom.
16. Pre nárokovateľnosť tejto záruky je kupujúci povinný oznámiť spoločnosti BLACHOTRAPEZ písomne
vzniknutú chybu v termíne do 14 dní od dátumu jej zistenia, pri nesplnení tejto podmienky stráca nárok na
záruku.
17. Rozsah zodpovednosti spoločnosť BLACHOTRAPEZ vyplývajúci zo záruky sa vzťahuje výhradne na
postup, pri ktorom Výrobca vydá Odberateľovi nepoškodený tovar alebo vráti hodnotu poškodeného
tovaru (so zohladnením obdobia od výroby plechu), a súčasne Odberateľ vráti chybný tovar Výrobcovi.
Spôsob vybavenia reklamácie si vyberá BLACHOTRAPEZ. Nároky iného druhu sú vylúčené v zákonom
stanovenom rozsahu.
18. Spoločnosť BLACHOTRAPEZ nezodpovedá za žiadne nepriame alebo priame straty a ďalšie škody, ktoré
vzniknú v súvislosti s poškodením, na ktoré sa záruka vzťahuje. Nároky Odberateľa z titulu iných škôd
vzniknutých v dôsledku fyzického poškodenia po vydaní tovaru ako škody vzniknuté na samotnom tovare sú
vylúčené.
19. Spoločnosť BLACHOTRAPEZ vydá do 30 dní od nahlásenia reklamácie písomne alebo telefonicky svoje
stanovisko vo veci posúdenia reklamácie, spôsobu a pravidiel jej plnenia a v prípade jej neuznania uvedie
zákazníkovi dôvody takéhoto rozhodnutia.
20. Poskytnutie záruky vylučuje zodpovednosť predávajúceho z titulu záruky za vady. Záruka na predaný
spotrebný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani neruší spotrebiteľské práva v zmysle cl. 22 (1) poľského
Občianskeho zákonníka.
21. Nutnou podmienkou udelenia záruky je, že kupujúci zašle návratku záručného listu v termíne do 14 dní
od ukončenia montáže (najneskôr do 3 mesiacov od dátumu zakúpenia). Kupujúci je povinný zaslať návratku
doporučenou zásielkou s doručenkou na adresu: BLACHOTRAPEZ s.r.o. Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín a
uschovať doklad o zaslaní zásielky spolu so záručným listom a dokladom o kúpe počas trvania záruky. V
prípade nesplnenia niektorej z uvedených podmienok alebo v prípade, ak kupujúci nesprávne vyplní uvedené

PREPRAVA A SKLADOVANIE
1. Pri prenášaní dlhých kusov plechu treba zabezpečiť také množstvo ľudí, aby sa predišlo posúvaniu plechov
po sebe a ich prehýbaniu a chytať ich na mieste prelisov (vĺn), kde sú najpevnejšie. Presúvaním plechov po
sebe alebo po podklade vzniká riziko poškodenia povlaku.
2. Ak je potrebné uskladniť krytinu na dlhšie obdobie (max. 3 mesiace), ihned odstráňte ochrannú fóliu: ak
ponecháte ochrannú fóliu na výrobkoch vystavených slnečnému žiareniu a vlhkosti, môže dôjsť k poškodeniu
laku a tažkostiam pri odstraňovaní fólie alebo zvyškov lepidla.
3. Počas uskladnenia chráňte výrobky pred náhlymi zmenami teploty a vlhkosti vzduchu, ktoré spôsobujú
kondenzáciu vodnej pary. Nedodržanie uvedeného môže byt príčinou výskytu bielych škvŕn (pozinkované
plechy) alebo čiernych škvŕn (aluzinkové plechy) a poškodenia vrchného laku (farebný plech). Preto krytinu
skladujte na suchom a dobre vetranom mieste, v dostatočnej vzdialenosti od agresívne reagujúcich
materiálov nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu a vode (hrozí zaparenie krytiny)
4. Oddeľte krytinu od podlahy na min. 20 cm.
5. Jednotlivé kusy krytiny oddeľte tenkými dištančnými podložkami alebo postavte nastojato napr. k stene.
6. Ak je potrebné na krátky čas umiestniť krytinu v otvorenom priestore (na čas montážnych prác), zabezpečte
pozdĺžny sklon plechu (odvedenie vlhkosti). Zabezpečte dobré odvetranie.
7. Dbajte na to, aby bol celý povrch plechov suchý.

STRIHANIE PLECHU
Na strihanie v žiadnom prípade nepoužívajte nástroje vytvárajúce teplo (náhly nárast teploty) napr. uhlovú
brúsku. Tým sa poškodí organický a zinkový povlak a v dôsledku toho dochádza ku korózii. Vymršťované piliny
padajú na plech a roztápajú sa vo vrchnej vrstve laku a zapríčiňujú tak vznik koróznych ohnísk. Preto
neodporúčame používať v blízkosti miesta uskladnenia krytiny tento typ náradia. Na strihanie používajte
vibračné nožnice. Maximálne dĺžky, v akých dodávame strešnú krytinu sú: 5,75m (Kingas, Diament), 5,97m
(Germania, Talia) a 6-12m v prípade trapézu (závisí od konkrétneho profilu). Toto obmedzenie je spôsobené
rozpínavosťou materiálu, vplyvom teploty, navyše pri väčších dĺžkach je aj väčšie riziko poškodenia plechu pri
preprave, montáži aj manipulácii. Ak sa na plechu vyskytne poškodenie spôsobené zaparením (zavlhnutím)
alebo mechanické poškodenia, môže to oddialiť riešenie prípadnej reklamácie.
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BLACHOTRAPEZ poskytuje záruku na perforáciu plechu:
35 rokov- na oceľovú krytinu PLADUR Relief iceCrystal/Wood
30 rokov- na oceľovú krytinu SUPERIOR HB
25 rokov- na oceľovú krytinu PLADUR Wrinkle Mat
25 rokov- na oceľovú krytinu Aluzinc 185- SPE (Easy Film)
15 rokov- na hliníkovú krytinu Polyester Standard (lesk, mat)
10 rokov- na oceľovú krytinu Polyester Standard (lesk, mat)
40 rokov- na oceľovú krytinu Colorcoat HPS 200Ultra
Vrátane 15-ročnej záruky proti rozvrstveniu na krytiny vyrobené z materiálu SUERIOR HB a 15-ročnej záruky
proti rozvrstveniu pre ostatné plechy. Záruka do 40 rokov sa poskytuje na krytiny vyrobené z materiálu
Colorcoat HPS200 Ultra®.
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ÚDRŽBA
1. V súlade s platnou normou PN-EN 12944-2:2001 sa vrchná vrstva v závislosti od materiálu po vystavení
klimatickým vplyvom nemení v rámci konkrétnej klasifkácie vonkajšieho prostredia v dlhších veľmi obdobiach
(defnuje záruka) pod podmienkou, že bude zabezpečená údržba krytiny v dobrom stave pravidelným
umývaním a že sa bude predchádzať kontaktu krytiny s korozívnymi materiálmi alebo veľmi silnému
znečisteniu.
2. V tomto období bude krytina bez zmien. K zmenám môže dôjsť len vo vonkajšom vzhľade, napríklad k
zmatneniu spôsobujúcemu pomalú zmenu farby a lesku.
3. K intenzívnejšiemu zhoršeniu kvality môže dôjsť v prípade vystavenia krytiny pôsobeniu mimoriadne
náročných a nepriaznivých podmienok ako vysoká úroveň UV žiarenia, priame emisie škodlivín alebo
znečistenia, ktoré dážď nezmyje.
4. Dbajte na to, aby bolo náradie používané pri montáži v dobrom stave a nespôsobovalo žiadne poškodenie
materiálu.
5. Po skončení montáže krytiny venujte zvýšenú pozornosť poškodeniu krytiny a odstráňte všetky piliny, nity,
skrutky a rozličný stavebný odpad. Rezné hrany (aj továrenské) a poškodenia vhodne zabezpečte. Na tieto
miesta sa záruka nevzťahuje.
6. Pre zabezpečenie optimálneho vzhľadu a životnosti krytiny odporúčame po 1 roku uskutočniť kontrolu
krytiny. Tá umožní posúdiť frekvenciu kontrol, umývania a údržby. Toto obdobie závisí od prostredia. Ide najmä
o také miesta, ktoré sa nečistia prirodzeným spôsobom. Umývanie a údržba musia prebiehať odborným
spôsobom. Kupujúci je povinný zdokladovať pravidelnú údržbu.
7. Na umývanie a údržbu používajte špeciálne prostriedky. Odstraňujte lístie, trávu, zeminu a iné predmety.
8. Pravidelne čistite miesta, na ktorých sa zhromažďuje špina a nečistoty a kde sa krytina nezmýva pravidelne
zrážkami.
9. Systematicky kontrolujte a opravujte lokálne poškodenia, ktoré môžu spôsobiť rýchlejšie zničenie krytiny
alebo koróziu podkladu.
10. Montáž plechu musí prebehnúť takým spôsobom, aby ste obmedzili chôdzu po už namontovaných
kusoch. Hrozí riziko poškodenia lakovaného povrchu.
11. Ak je to nevyhnutné, kráčajte po dne vlny tak, aby ste nespôsobili deformácie a venujte mimoriadnu
pozornosť tomu, aby ste na podrážkach nemali piliny po rezaní a spracovaní plechu. Piliny, ktoré vznikajú pri
rezaní plechu a môžu sa zapichnúť do podrážok na topánkach, vytvárajú pri chôdzi po plechu škrabance na
lakovanom povrchu. Odporúčame používať topánky s mäkkou podrážkou.
Nedodržiavanie uvedených pokynov môže mať za následok zamietnutie reklamácie. V prípade pochybností
nás kontaktujte na tel. č. 043/ 539 20 69 alebo mailom na peter.kozak@blachotrapez.eu
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BLACHOTRAPEZ s.r.o., Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST

DÔLEŽITÉ:

Návratku prineste na predajné miesto, vyplňte ju spolu so zamestnancom a vyplnenú zašlite do 14 dní od ukončenia montáže
(najneskôr do 3 mesiacov od dátumu zakúpenia) na adresu:
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Záručný list si uschovajte počas záručnej doby spolu s potvrdením o zaslaní NÁVRATKY a dokladom o zaplatení. V prípade, že
bude niektorý z uvedených dokladov chýbať alebo ho kupujúci nesprávne vyplní, spoločnosť BLACHOTRAPEZ zamietne jeho
reklamačné nároky vyplývajúce z tejto Záruky.

