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CHARAKTERYSTYKA WYROBU
W naszej ofercie posiadamy produkty:
Lakierowane - wyroby wykończone przy użyciu najwyższej jakości ekologicznych lakierów wodorozcieńczalnych w technologii UV. Stosowany lakier zabezpiecza powierzchnię dając jej znacznie większą odporność na
działanie promieni słonecznych oraz zarysowania, zachowując jednocześnie piękno, niepowtarzalność i unikatowy charakter.
Podkładowane - powierzchnia przygotowana do własnoręcznego wykończenia farbami ściennymi.
Okleinowane - wodoodporna okleina zapewnia możliwość malowania produktu farbami ściennymi oraz mycia środkami chemicznymi.

ZASADY PIELĘGNACJI
1. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania naszych produktów jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu. Gdy dochodzi do zbytniego zawilgocenia przy jednoczesnym braku odpowiedniej wentylacji może
nastąpić rozwarstwienie lub naturalne wypaczenie produktów. Temperatura powietrza w trakcie prac montażowych i po ich zakończeniu powinna wynosić od 15º C do +25º C. Wilgotność względna powietrza powinna
zawierać się w zakresie 40-60%. Niezastosowanie powyższych warunków może powodować wygięcie listew lub inne trudne do przewidzenia skutki.
2. Czyszczenie powierzchni listew:
• Aby nie uszkodzić powierzchni lakierowanej do czyszczenia, należy używać czystej, letniej wody lub środków czyszczących dedykowanych do wybranej powierzchni.
• Powierzchnie należy czyścić za pomocą miękkiej ścierki z małą ilością wody. Woda może być nanoszona wyłącznie na ścierkę.
• Nie należy stosować gąbek szorujących, wełny stalowej itp.
• Należy unikać tarcia i szorowania.
3. Zalecamy przynajmniej dwa razy do roku konserwację powierzchni lakierowanych przy pomocy letniej wody lub odpowiedniego środka czyszczącego. Stosując niesprawdzony wcześniej środek należy wykonać uprzednio próbę
w niewidocznym miejscu aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia. Konserwacja zapewni odświeżenie i przywrócenie pierwotnego połysku powierzchni listew oraz ich idealny wygląd na długi czas.
4. Magazynowanie i przechowywanie wyrobów jest możliwe tylko w miejscach suchych, ogrzewanych i niezawilgoconych. W żadnym wypadku nie można ich magazynować w budynkach w stanie surowym.

WARUNKI GWARANCJI
5. Producent gwarantuje Kupującemu wysoką jakość w okresie udzielonej gwarancji pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie z dołączoną instrukcją montażu oraz zostaną przestrzegane postanowienia zawarte w
Zasadach Pielęgnacji i Warunkach Gwarancji.
6. W razie wystąpienia wady, Producent zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego, według zasad określonych poniżej.
7. Producent udziela Kupującemu gwarancji na okres 24 miesięcy od daty ich sprzedaży, ale nie dłużej, niż 26 miesięcy od daty ich wydania Sprzedawcy przez Producenta. Okres objęty gwarancją rozpoczyna się od momentu
wydania towaru Kupującemu.
8. Wady wyrobu ujawnione w czasie trwania gwarancji, należy zgłosić Producentowi za pośrednictwem Punktu Sprzedaży niezwłocznie po ich ujawnieniu.
9. Podstawą przyjęcia Zgłoszenia Reklamacyjnego przez Producenta jest przedłożenie odpowiednich dokumentów: dowodu zakupu, dokumentacji fotograficznej wadliwego produktu.
10. Jeżeli dokumentacja fotograficzna nie będzie wystarczająca do oceny zasadności reklamacji Producent może zażądać dostarczenia przedmiotu reklamacji, pokrywając koszty transportu.
11. Producent rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od otrzymania kompletu wyżej wymienionych materiałów, niezbędnych do oceny zasadności reklamacji.
12. Realizacja reklamacji w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi do 30 dni od daty rozpatrzenia lub otrzymania wadliwego towaru do naprawy.
13. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
14. Decyzję o formie naprawy bądź wymianie uszkodzonego elementu podejmuje Gwarant.
15. Naprawy produktu mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez Producenta.
16. Jeżeli kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy wad usuwalnych uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
17. Uszkodzenia mechaniczne niewidoczne (brak widocznych uszkodzeń na opakowaniu) należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty zakupu. W takim przypadku konieczne jest zachowanie opakowania do wglądu przez Producenta.
18. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację jakości
wyrobu oraz zgodności ze złożonym zamówieniem.
19. Wyroby pokryte farbami podkładowymi muszą być niezwłocznie po zamontowaniu ostatecznie wykończone we własnym zakresie.
20. Uprawnienia gwarancyjne obowiązują na terenie Polski.
21. Gwarancja na sprzedany towar nie wyklucza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, szczegółowo uregulowanych w ustawie z dnia 30.05.2014r
o Prawach Konsumenta.

WYŁĄCZENIA
22. Producent jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi w przypadku zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
23. Gwarancja nie obejmuje:
• uszkodzeń mechanicznych i chemicznych oraz skutków i wad nim wywołanych
• wad powstałych na skutek wadliwej zabudowy lub prac montażowych niezgodnych z Instrukcją Montażu
• wad dokonanych na skutek demontażu, przeróbek i napraw wyrobów bez zgody Producenta
• różnice kolorystyczne w produktach wykonanych w różnych terminach
• uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji i niewłaściwej pielęgnacji
• uszkodzeń powstałych na skutek braku wentylacji w pomieszczeniach
• napuchnięte elementy (np. w wyniku działania wody, nadmiernej wilgotności powietrza, nadmiernej wilgotności elementów stykających się bezpośrednio z produktem itp.).
• uszkodzeń powstałych przez oddziaływanie promieni słonecznych na wyroby
• wad wynikających z nieprzestrzegania zaleceń opisanych w „zasadach pielęgnacji”, do wykonania których zobowiązany jest kupujący we własnym zakresie i na własny koszt
• wad powstałych na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (np. zabrudzenia zaprawą, tynkiem lub pianką; czyszczenia gruboziarnistymi środkami czyszczącymi lub
agresywnymi środkami chemicznymi)
• uszkodzeń powłoki lakierniczej powstałych w wyniku oklejenia wyrobu taśmą samoprzylepną
24. Producent odmówi realizacji zobowiązań gwarancyjnych jeśli:
• zgłoszona wada nie jest istotna i/lub nie obniża wartości użytkowej produktu
• klient dokonał montażu produktu z wadami możliwymi do stwierdzenia przez jego zamontowaniem. Po zamontowaniu uznaje się, że produkt nie był wadliwy
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