Sektor kakovosti
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GARANCIJSKA IZJAVA

Lahki gradbeni fasadni in strešni Trimoterm paneli in fasadni paneli Qbiss One BX iz
standardnega programa Trimo d.o.o.., proizvedeni iz:
a) notranje pločevine: po tehnologiji Coil-coating barvana pločevina (10346), lakirana z
organskim premazom na osnovi SP ali PVDF ali PUR ali PUR/PA ali PVC (P) barvane ali
laminirane s PVC(F) folijo (EN 10169),
b) zunanje pločevine: po tehnologiji Coil-coating barvana pločevina (10346), lakirana z
organskim premazom na osnovi SP ali PVDF ali PUR ali PUR/PA ali PVC (P) barvane ali
laminirane s PVC(F) folijo (EN 10169),
c) izolacijske plasti kamene volne (EN 13162).
in zlepljeni z lepilom na osnovi poliuretana.

Na proizvod dajemo 5 letno garancijo, ki prične veljati z datumom zadnje odpreme.
Izjavljamo da bodo sendvič paneli ohranili svojo funkcijo (tj. mehansko stabilnost, požarne
lastnosti, toplotne lastnosti) v garancijskem roku, če se upoštevajo navodila proizvajalca,
-

Da bodo napake in pomanjkljivosti nastale zaradi naših napak, odpravljene na naše
stroške v garancijskem roku.
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Garancija velja ob upoštevanju naslednjih pogojev:
-

-

-

montažo in vzdrževanje panelov je potrebno izvajati skladno s tehničnimi navodili Trimo
d.o.o., za uporabo in vzdrževanje izdelkov Trimo (https://www.trimogroup.com/en/downloads/technical-documents),
paneli ne smejo biti montirani na način, da je omogočen kontakt s kovinami ali
kemikalijami, ki bi lahko povzročili galvansko korozijo,
preprečiti je potrebno stik z vlažnim betonom, lesom, zemljo in drugimi vlažnimi ali
mokrimi površinami,
voda mora prosto odtekati iz vseh površin, to pomeni, da ne sme priti do nikakršnega
zadrževanja vode,
zbrane nečistoče in druge usedline na sendvič panelih je potrebno redno odstranjevati,
zaščitno folijo je potrebno odstraniti v roku, ki je napisan na transportni nalepki,
območje na površini sendvič panela z dodatno izvrtanimi luknjami je izključeno iz
garancije in na teh mikro lokacijah (z izvrtanimi luknjami) je potrebno preprečiti uhajanje
vlage in/ali vode v jedro sendvič plošče,
po končani montaži potrebujemo obvestilo o zaključku,
dvakrat letno je treba opraviti popoln pregled sendvič plošč in poročanje Trimu ter
poročilo poslati na e-poštni naslov: Trimo.warranty@trimo-group.com
(Zadeva: številka naročila ali projekta Trimo, tip panela, datum pregleda objekta).

Garancija ne krije pojava korozije s hrbtne strani plošč in notranjih delov prečnega prekrivanja
ali pojava kakršnih koli drugih pojavov, ki izvirajo iz notranjosti objekta.
Garancija ne velja, če niso bila upoštevana navodila proizvajalca! Garancija za izpostavljenost
morski (obalni) klimi velja le, če so izpolnjene dodatne zaščitne zahteve po navodilih
proizvajalca jekla (zaščita rezanih robov). Mehansko poškodovana mesta so izključena.
Trimo d.o.o. bo po ugotovljenem dejanskem stanju pristopil k odpravi napak v sporazumno
dogovorjenem roku. Dogovorjeni rok se lahko podaljša v primeru višje sile, slabih vremenskih
razmer oz. v primeru okoliščin, na katere Trimo d.o.o.. ne more vplivati, o čemer pa se stranki
sporazumno dogovorita. Trimo d.o.o. bo panele popravil na lastne stroške, vključno z delom in
materialom, brez stroškov namestitve, posledične škode, vertikalnega/obalnega transporta in
pomožnih montažnih sredstev.

Robert Ajdič
Vodja zagotavljanja kakovosti
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