
 

 

 

Oddelenie kvality 

Dátum: 01.09.2022 
 

 

PREHLÁSENIE O ZÁRUKE 

 

Sendvičové fasádne panely Qbiss One zo štandardného výrobného programu 
spoločnosti Trimo d.o.o., vyrobené z týchto komponentov: 
 
a) Vnútorný oceľový plech: Kontinuálne pokovovaný pozinkovaný plech (EN 10346) 

s ochranným náterom SP alebo PVDF alebo PUR alebo PUR/PA alebo PVC (P) alebo 
laminovaný PVC(F) fóliou (EN 10169), 

 
b) Vonkajší oceľový plech: Kontinuálne pokovovaný pozinkovaný plech (EN 10346) s 

ochranným náterom PVDF alebo PUR/PA (EN 10169), 
 
c) priestor medzi nimi vyplnený minerálnou vlnou (EN 13162). 
 
Oceľové plechy sú k minerálnej vlne prilepené lepidlom na báze polyuretánu. 

 

Na výrobok sa poskytuje záruka v trvaní 10 rokov od dátumu poslednej expedície. 

Prehlasujeme, že panely si zachovajú počas záručnej doby svoje funkcie (t. j. mechanickú 

stálosť, požiarne vlastnosti, tepelnú výkonnosť) za predpokladu, že budú dodržané 

pokyny výrobcu. 

- Prehlasujeme, že vady a nedostatky, ktoré vzniknú z dôvodov na našej strane, 
budú odstránené na naše náklady v záručnej dobe. 

 

 

Záruka platí za týchto podmienok: 

- Montáž a údržba panelov sa vykoná podľa technického návodu spoločnosti Trimo 
d.o.o. na použitie a údržbu výrobkov Trimo (https://www.trimo-
group.com/en/downloads/technical-documents). 

- Panely sa nesmú montovať spôsobom, ktorý umožňuje kontakt s kovom alebo 
chemickými látkami, ktoré by mohli spôsobiť galvanickú koróziu. 

- Výrobok nesmie byť v kontakte s vlhkým betónom, drevom, pôdou a inými 
vlhkými alebo mokrými povrchmi. 

- Voda musí voľne odtekať zo všetkých povrchov, čo znamená, že sa nesmie nikde 
zachytávať. 

- Nahromadené nečistoty a iné usadeniny na paneloch sa musia pravidelne 
odstraňovať. 

https://www.trimo-group.com/en/downloads/technical-documents
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- Ochranná fólia sa musí odstrániť v lehote uvedenej na prepravnom štítku. 
- Plochy na povrchu panela s dodatočne vyvŕtanými otvormi sú zo záruky vylúčené 

a tieto miesta (s vyvŕtanými otvormi) je potrebné chrániť pred vlhkosťou a/alebo 
vodou zatekajúcou do jadra panelu. 

- Po dokončení montáže. je potrebné túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Trimo. 
- Dvakrát ročne sa musí vykonať celková kontrola panelov. Z kontroly sa vyhotoví 

správa pre spoločnosť Trimo, ktorá sa odošle na e-mailovú adresu: 
Trimo.warranty@trimo-group.com (Predmet: Číslo objednávky alebo projektu 
Trimo, typ panelu, dátum kontroly objektu). 

 

Záruka sa nevzťahuje na výskyt korózie z rubovej strany panelov a vnútorných častí 

priečneho napojenia ani na výskyt akýchkoľvek iných vplyvov, ktoré majú pôvod vo vnútri 

budovy. 

Záruka je neplatná, ak neboli dodržané pokyny výrobcu! Záruka na výrobok vystavený 

vplyvom mora (pobrežia) platí, iba ak sa splnia požiadavky na dodatočnú ochranu podľa 

pokynov výrobcu ocele (ochrana rezných hrán). Mechanicky poškodené miesta sú zo 

záruky vylúčené. 

 

Spoločnosť Trimo, d.o.o. začne s odstraňovaním vád vo vzájomne dohodnutej lehote po 

úplnom a konečnom objasnení situácie. Dohodnutá lehota sa môže predĺžiť v prípade 

vyššej moci, zlých poveternostných podmienok alebo v prípade okolností mimo kontrolu 

spoločnosti Trimo d.o.o., na ktorých sa strany vzájomne dohodnú. Spoločnosť Trimo 

vykoná opravu panelov na vlastné náklady, vrátane nákladov na prácu a materiály, s 

výnimkou nákladov na ubytovanie, náhradu následnej škody, vertikálnu/námornú 

prepravu a pomocné montážne prostriedky. 

 

Robert Ajdič 
vedúci oddelenia kvality 
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