Oddělení kvality
Dne: 1. 9. 2022

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Sendvičové fasádní a střešní panely Trimoterm a fasádní panely Qbiss One BX ze
standardního programu společnosti Trimo d.o.o., vyráběné z těchto komponent:
a) Vnitřního ocelového plechu: Lakovaný galvanizovaný ocelový plech (EN 10346)
s ochranným lakem SP nebo PVDF nebo PUR nebo PUR/PA nebo PVC (P) nebo
laminovaný fólií PVC(F) (EN 10169),
b) Vnějšího ocelového plechu: Lakovaný galvanizovaný ocelový plech (EN 10346)
s ochranným lakem SP nebo PVDF nebo PUR nebo PUR/PA nebo PVC (P) nebo
laminovaný fólií PVC(F) (EN 10169),
c) s prostorem mezi nimi vyplněným minerální vlnou (EN 13162).
Ocelové plechy jsou přilepeny k minerální vlně lepidlem na bázi polyuretanu.

Na výrobek je poskytována záruka 5 let od data poslední expedice.
Prohlašujeme, že si panely zachovají svou funkci (tj. mechanickou stálost, požárnětechnické charakteristiky, tepelně izolační vlastnosti), pokud jsou dodrženy pokyny
výrobce.
-

Prohlašujeme, že vady a nedostatky vzniklé zaviněním na naší straně budou
odstraněny na naše náklady v záruční době.

Záruka bude platná po zvážení následujících podmínek:
-

-

-

Montáž a údržbu panelů je nutno provádět podle technických návodů společnosti
Trimo d.o.o. k použití a údržbě výrobků Trimo (https://www.trimogroup.com/en/downloads/technical-documents).
Panely se nesmí montovat způsobem umožňujícím kontakt s kovem nebo
chemikáliemi, které by mohly způsobit galvanickou korozi.
Musí být zabráněno kontaktu s vlhkým betonem, dřevem, půdou a jinými vlhkými
nebo mokrými povrchy.
Voda musí volně odtékat ze všech povrchů, což znamená, že se nikde nesmí
zadržovat.
Nahromaděné nečistoty a jiné usazeniny na panelech je nutné pravidelně
odstraňovat.
Ochranná fólie musí být odstraněna ve lhůtě uvedené na přepravním štítku.
Plochy na povrchu panelu s dodatečně vyvrtanými otvory jsou ze záruky
vyloučeny a na těchto místech (s vyvrtanými otvory) musí být zabráněno zatékání
vlhkosti a/nebo vody do jádra panelu.
Po dokončení montáže je nutné zaslat oznámení o ukončení montáže
společnosti Trimo.
Dvakrát ročně musí být provedena celková kontrola panelu a podána zpráva
společnosti Trimo. Zpráva musí být zaslána na e-mailovou adresu:
Trimo.warranty@trimo-group.com (Předmět: Číslo objednávky nebo projektu
Trimo, typ panelu, datum kontroly objektu).

Záruka se nevztahuje na výskyt koroze z rubové strany panelů a vnitřních částí příčného
napojení ani na výskyt jakýchkoli jiných vlivů pocházejících zevnitř budovy.
Záruka není platná, pokud nebyly dodrženy pokyny výrobce! Záruka na působení vlivů
moře (pobřeží) platí pouze v případě, že jsou splněny požadavky na dodatečnou ochranu
podle pokynů výrobce oceli (ochrana řezných hran). Mechanicky poškozená místa jsou
ze záruky vyloučena.

Trimo, d.o.o. zahájí odstraňování vad ve vzájemně dohodnuté lhůtě po úplném
a konečném vyjasnění situace. Dohodnutá lhůta může být prodloužena v případě zásahu
vyšší moci, špatných povětrnostních podmínek nebo v případě okolností mimo vliv
společnosti Trimo d.o.o., na kterých se strany vzájemně dohodnou. Společnost Trimo
provede opravu panelů na vlastní náklady, včetně nákladů na práci a materiál, s výjimkou
nákladů na ubytování, následné škody, vertikální/námořní dopravu a pomocné montážní
prostředky.
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