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1.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruční podmínky se vztahují na hydroizolační funkčnost asfaltových pásů a šindelů výrobního
závodu Aquaizol.
Na všechny materiály značky Ruberit a Ruberit ECO je záruční doba 15 let, na všechny materiály
značky Aquaizol, Aquaizol ECO, APP, SBS, ELAST a WATERPROOFING je záruční doba 20 let.
Na šindele značky Aquaizol je záruční doba 25 let.
Záruční doba začíná dnem převzetí dodaného zboží kupujícím.
Technické parametry konkrétních asfaltových pásů jsou uvedeny v technických listech, které jsou
ke stáhnutí na wwww.aqaizol.cz, dokumenty ke stažení.
Každá firma, která provádí montáž asfaltových pásů a šindelů firmy AQUAIZOL®, případně
jakékoliv další úpravy v průběhu záruky musí mít živnostenské oprávnění k pokládce asfaltových
výrobků, (musí se však informovat a držet pokynů, které jsou uvedeny v technickém listu a
technologii pokládky firmy Aquaizol. Tyto informace můžete nalézt na www.aquaizol.cz dokumenty ke stažení)
V případě, že nemá realizační firma živnostenské oprávnění k pokládce asfaltových pásů, musí
absolvovat školení zástupcem firmy AQUAIZOL® pro Českou, nebo Slovenskou republiku.
Záruční podmínky platí za předpokladu splnění následujících kritérií, které jsou uvedeny
v kapitolách 1-5.

2.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
Záruka se nevztahuje na materiály, které byly při montáži mechanicky, chemicky, nebo jinak
poškozené.
Materiály, které byly neodborně, nebo nekvalitně zabudované realizační firmou.
Opotřebení výrobků v důsledku působení klimatických vlivů a zatížení, které nezpůsobují ztrátu
vodotěsné funkce výrobků asfaltových pásů a šindelů.
Drobné odchylky v barevnosti odstínů vrchních ochranných posypů.

3.

REKLAMACE VÝROBKU
Reklamace výrobku musí být provedena písemně a odeslána na adresu:
Střechy-Malimánek s.r.o., Jetelová 1580, Čáslav, 286 01,
nebo na email: info@strechy-malimanek.cz
Formulář ke stažení je na wwww.aqaizol.cz, dokumenty ke stažení
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Nakoupené zboží lze reklamovat pouze v případě předložení identifikačního lístku, který je vložen
v každé paletě u jednotlivých výrobků.

4.

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Role asfaltových pásů se dopravují a skladují na paletách, ve svislé poloze.
Je vhodné uložit palety na suchém místě, chráněném před sluncem. V případě lepenek vyztužených
polyesterovou rohoží by mohlo dojít k mírnému smrštění na krajích lepenky.
Před pokládkou v zimě by měly být lepenky min. 24 hodin uchované nad teplotou +5 °C. Lepenky
by v zimním období neměly být rovněž rozvinuté přes noc, vždy zkontrolujte technické specifikace
dané lepenky před samotnou montáží.
Lepenky by neměly být od zakoupení obchodníkem ve skladu déle než 12 měsíců. Prodej a
instalace po této lhůtě nesplňuje danou záruku výrobcem AQUAIZOL®

Před montáží vždy zkontrolujte technické vlastnosti dané lepenky.

5.

PLATNOST

Tyto podmínky jsou platné od 1. března 2019 do vydání nové verze.
Aktuální verze je ke stažení na www.aquaizol.cz
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