e und Bedingungen

Záruka “safety & architectural film” 2012 - 2015
Podmienky záruky pre odberateľov fólií (bez našej montáže) platia podľa týchto bodov :
1.) Montážna firma je povinná, v prípade
reklamácie dať firme A. F. F., s.r.o. dodacie
listy od fólií a montáže a konečným
odberateľom
podpísaný
odovzdávací
montážny protokol s udaním čísla rolky, typu
a množstvom fólie.

strešných zasklení (i na šikmé sklá)
: Tu je treba písomné vyjadernie A.
F. F., s.r.o.



hrúbka skla je väčšia ako 9,5 mm (vrátane)
alebo pri tónovanom skle je hrúbka väčšia
ako 6 mm (vrátane)



fólia sa aplikuje len na časť skla nie na celé
sklo



zasklenie je vystavené čiastočnému tieňu
(najmä presahmi budov, komínmi,
ozdobami, stromami, inými rastlinami,
inými budovami alebo ich časťami, sĺpmi
pred sklom, elektrickým resp. telegrafným
vedením, inými káblami)

1.) A. F. F., s.. r. o. nie je v žiadnom prípade
zodpovedná za straty a/alebo škody a braná
na zodpovednosť za príp. ďalšie následne
vzniknuté škody alebo braná na iný druh
zodpovednosti pokiaľ fólie neaplikovala.
Podobne i v prípade ak sa s fóliami nakladalo
nesprávne, nezodpovedne bez vecnej
správnosti. A. F. F., s.r.o. si vyhradzuje právo,
v prípade reklamácie nášho odberateľa fólií,
obhliadnuť miesto realizácie a zhodnotiť
stav. Miesto realizácie nesmie byť dotknuté.
Pri inom zaobchádzaní je akákoľvek
reklamácia bezpredmetná.



sklo nie je pravouhlé a pritom má plochu
väčšiu ako 1,65 m²



pri lepení na tepelne predpäté bezečnostné
sklo je treba písomné vyjadernie A. F. F.,
s.r.o.



vzniknú škody pôsobením živelných
katastrof
a katastrof
spôsobených
človekom (najmä nehody, explózie, veterné
a iné smršte, búrky, oheň, krúpy a ľadovec,
povodne, vysoká voda)

2.) Spoje fólií : záruka platí len ak sú použité
spoje s identickými okajmi fólie z identickej
strany fólie. Preloženie fólií na (cez) seba na
spojoch je neprípustné.

3.) Záruka na fólie Anti-Graffiti sa vzťahuje
výlučne len na delaminovanie.

4.) Tieto záručné podmienky nebudú našim
odberateľom presadené
prípadoch ak :




a

použité

v

inštalačné metódy montážnej firmy
nezodpovedajú podmienkam inštalácie
výrobcu fólií Hanita Coatings RCA, Ltd.

Fólie SolarZoneXTRM


fólie SolarZone XTRM sú oprávnení
aplikovať výlučne montážnici zaškolení
firmou A. F. F., s.r.o. ktorá má za sebou
certifikát o zaškolení výrobcom Hanita
Coatings, RCA, Ltd.



Záruka na fólie SolarZone XTRM platí pre
zlomenie fólie po nalepení (nie pri lepení),
zmeny farby, vlasových ryhách, delaminácii,
demetalizácii a pri strate lepiacych vlastností.
Predpokladom platnej záruky je bezpodmienečné
dodržanie inštalačných podmienok Hanita
Coatings RCA, Ltd. Podmienkou je inštalácia
odborne vyškolenými montážnikmi na vhodných
podkladoch ako i odborné silikónovanie všetkých
fóliových
okrajov
s
vysokokvalitnými
exteriérovými silikónovými tesneniami.



Záručná doba pre fólie SolarZone XTRM je až do
15 rokov a rozdeľuje sa takto :
XTRM Silver 20 X :
» stredná Európa (nad 40° zemepisnej šírky) :



12 rokov plná záruka
do 15 rokov limitovaná záruka :





13 rokov na 50% plochy
14 rokov na 30% plochy
15 rokov na 20% plochy

Záruka pre fólie XTRM-SkyLite je pre XTRM
SkyLite Silver 20 X a pre PolyZone XTRM
SkyLite Silver 20 X :
» stredná Európa (nad 40° zemepisnej šírky) :



10 rokov plná záruka

Záruka pre fólie SolarZone XTRM TITAN :
stredná Európa (nad 40° zemepisnej šírky) :



8 rokov plná záruka
do 10 rokov pri špeciálnych
projektoch – vopred odsúhlasené s Hanita Coatings



čistota
a
starostlivosť
o
fóliu
nezodpovedá informáciám výrobcu



2 alebo viaceré typy fólie budú spoločne
nalepené na tom istom skle



autofólie sa inštalujú na ploché sklo
budov



konštrukcia skiel sa skladá z 3 lebo
viacerých skiel, vlnitého skla, drôteného
skla alebo ak sklo je bezpečnostné s
tepelným predpätím

Tel : 033 77 210 50
Fax : 033 77 236 28
Mob : 0903 40 87 55



fólia sa nalepí na sklo zafarbené farbou,
sklo s nalepenou reklamou, nálepkami
alebo inými dlhodobe existujúcimi
ornamentami

www.aff.sk
aff.folie@aff.sk
info.folie@aff.sk

sklo obsahuje poškodenia, najmä
vylúpnuté kúsky, ryhy v na hranách alebo
dierky, alebo je nesprávne uchytené ak je
fólia aplikovaná na iné povrchy ako je
výslovne určená



jedna hrana skla prekročí dĺžku 3,5 m
alebo celková plocha skla je väčšia ako
3,70 m²



nadmorská výška je vyššia ako 2000 m n.
m. Tu je treba písomné vyjadernie A. F.
F., s.r.o.



fólia je aplikovaná na vnútornú stranu

A. F. F., s. r. o.
Radlinského 75
SK – 921 01 Piešťany

info@hanita-europa.de

solar

zo

