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INFORMACJE PODSTAWOWE
A. INFORMACJE O GWARANCJI

Numer gwarancji:

Wystawca gwarancji:

Sprzedawca (Dystrybutor):

B. 

Adres:

Kod pocztowy:

 

 

 

 

E. INFORMACJE O DACHÓWKACH:

Typ dachówki:

Kolor dachówki:

Faktura lub zlecenie dostawy:
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F. DATA WYDANIA KARTY GWARANCYJNEJ:

 

Adres:

Kod pocztowy:

 

Michel Petitjean
CEO Europe
ROOF TILE GROUP
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GWARANCJA
TILCOR ROOFING TILES LIMITED

ROOFTG Europe NV,
Michielenweg 3,
3700 Tongeren, Belgia,

Tel. w Belgii: (+32) 12 24 18 01
(
gwarancji”)

ATMOSFERYCZNE

powlekane stopem 55% aluminium i 45% cynku 

zakupione dachówki zamontowane i/lub 

dalej
konstrukcyjnych i produkcyjnych. Wystawca gwarancji 

zgodnie z zasadami i standardami zawodowymi 

przenoszenia i konserwacji zgodnie z instrukcjami 

konserwacji”), dachówki wyprodukowane przez 

atmosferyczne przez okres 50 lat od daty wystawienia 
niniejszej gwarancji (która jest zwana dalej 

szkód spowodowanych chodzeniem po dachówkach 

hydraulika, serwisanta TV, elektryka, malarza, 
tynkarza, serwisanta klimatyzacji itp.

przepisów miejscowego prawa w najszerszym 
zakresie dozwolonym przez te przepisy. Gwarancja 

rawa.
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wystawcy 
gwarancji w ramach niniejszej gwarancji jest 
ograniczone do kosztów naprawy lub wymiany w 

pierwszych 25 lat od daty niniejszej gwarancji, a po 

naprawy lub wymiany.

naprawy lub wymiany wadliwych dachówek, 
k, 

wadliwych dachówek.

Niniejsza ograniczona gwarancja przewiduje 

wyegzekwowania gwarancji. W pierwszym 25-letnim 

wystawca gwarancji pokryje w ramach gwarancji 

ROK GWARANCJI
(%) (%)

1-25 100 0
26 50 50
27 48 52
28 46 54
29 44 56
30 42 58
31 40 60
32 38 62
33 36 64
34 34 66
35 32 68
36 30 70
37 28 72
38 26 74
39 24 76
40 22 78
41 20 80
42 18 82
43 16 84
44 14 86
45 12 88
46 10 90
47 8 92
48 6 94
49 4 96
50 2 98

51+ 0 100

EGZEKWOWANIE GWARANCJI
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przech

dachówek, ani jakichkolwiek elementów, które nie 

nier

innych elementów dostarczonych przez producenta 

zamontowane.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje gwarancji na 

przez zakupione dachówki TILCOR. wystawca 

jakiejkolwiek 

miejscowego prawa, za jakiekolwiek szkody wtórne, 

traty 

warunki atmosferyczne. Niniejsza gwarancja 
e roszczenia w zakresie naprawy 

lub wymiany dachówek w celu wyeliminowania 
przecieków wody deszczowej, w przypadku, gdy 

dachówkach wykonywano jakiekolwiek prace (nie 

h
okresach, wystawca gwarancji zastrzega sobie prawo 

magazynie w momencie naprawy lub wymiany.

Gwarancja udzielona w niniejszej karcie gwarancyjnej 
nie o

przechowywanie i przenoszenie dachówek w 
sposób niezgodny z instrukcjami producenta;

dachówek oraz 

h lub zacieki na 
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niefachowe lub niezatwierdzon

niezatwierdzona instalacja otworów dachowych, 

achówek;

dachowego, dachówek lub jednej dachówki 

spowodowane czynnikami naturalnymi (jak np. 

jak wojna, strajki, zamieszki, wandalizm);

naturalnym;

itp.)

Prace naprawcze wykonane w ramach gwarancji nie 

Posypka kamienna do produkcji górnej warstwy 

struktura kolorystyczna jest zr

podstawowej.

zyskane z tego 

kurzem lub innymi 

posypki kamiennej to zjawiska naturalne, na które 

zamontowane.
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OTOCZENIE O
KOROZYJNYM

silnie 
antykorozyjnego 

powierzchni.

PRZENOSZENIA I KONSERWACJI
Przechowywanie 
i przenoszenie

substratu.

szczytu dachu do dolnej

Elementy niestandardowe
elementów niestandardowych 

Chodzenie po dachu

absolutnie konieczne. Po dac
odpowiednio przeszkolona osoba. W tym czasie 

.

Aby zapobiec wgnieceniom i innym uszkodzeniom 

dachówek.
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e

chodzenia po stromych dachach. Odradzamy 
chodzenie po mokrym dachu. Chodzenie po dachu 

ifikowani 

dla 

naprawione przez wykwalifikowanego dekarza.

ZBIERANIE DESZCZÓWKI

czyszczeniem dachu system 

intensywnych opadach deszczu, które powinny 

kontr

TILCOR zaleca usuwanie takich porostów poprzez 
opryski. Zalecamy zatrudnienie wykonawcy 
spe

dachówkach.

Zanieczyszczenia powietrza

Konserwacja zapobiegawcza
Zalecamy zawarcie z wykwalifikowanym dekarzem 
umowy na wszelkie n
inne prace na dachu.

chemiczne czyszczenie dachu jeszcze zanim materia 

zanim uwidoc
organicznej. Czyszczenie dachu nie tylko zabija 
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opadach deszczu. Inne rodzaje organizmów, jak 

producenta w zakresie dawkowania, mocy i 

przypadku zbierania z dachu deszczówki do celów 

wodnych 
czyszczeniu, takim jak np. trzykrotne obfite opady 

Dachówki TILCOR produkowane ze stali pokrytej W przypadku przebudowy dachu, np. budowy komina, 

kompatybilne z dachówkami TILCOR.

ocynkowany lub da
cynkowo-

-

hówkami.

owo-
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METALE BARDZIEJ AKTYWNE >>>>>>>>>> METALE BARDZIEJ 
SZLACHETNE

 

powszechnie 

uszkodzeniu, a metal bardziej na prawo uzyskuje 

W przypadku sto

w europejskim biurze technicznym pod adresem 
wystawcy gwarancji (adres, telefon ...).

Cynk

Stal z 

cynkowo-

Aluminium

Stal

stal 
nierdzewna
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Uwagi
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Uwagi
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ROOFTG Europe NV
Michielenweg 3, 3700 Tongeren, Belgia
Tel.: (+32) 12 24 18 01
Faks: (+32) 12 24 18 02
E-mail: info.europe@rooftg.com
www.tilcor.com


