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ZÁRUČNÍ LIST VÝROBCE  
POLYKARBONÁTOVÝCH TRAPEZOVÝCH A VLNITÝCH 

 DESEK 
 

Výrobce polykarbonátových trapézových a vlnitých desek (dále jen „desky“), garantuje 

životnost fyzikálních vlastností materiálu s výhradou dalších podmínek obsažených v tomto 

dokumentu.  

 

Definování garance 
 

1/ Optické vlastnosti – doživotní garance 
 

Produkt nesmí ztratit více než 8,5 % své schopnosti propouštět světlo po dobu 10 let 

od data provedení nákupu, jak je definováno níže, důsledkem vystavení přímého 

slunečního záření (měřeno dle následujícího odstavce, podle postupů uvedených v 

normě ASTM D1003-77). Výrobek nesmí vykazovat změnu barvy o více než 10 

jednotek delta po dobu 10 let, tzn. maximální povolené snížení je 1%/rok. Test 

propustnosti se provádí pomocí porovnání původní propustnosti s vyčištěným 

vzorkem odebraným z místa reklamace. 

 

2/ Mechanické vlastnosti – garance 10 let 
 

Produkt se nesmí rozbít důsledkem ztráty rázové pevnosti v důsledku působení 

povětrnostních vlivů, krupobití (maximální velikosti krup do 25 mm s rychlostí 

dopadu 20 m/s) (Ztráta výše uvedené odolnosti proti krupobití se dále označuje jako 

"zlomení"). Nadměrná ztráta rázové pevnosti se určí zkouškou odolnosti dle ISO 

6603/1-1985(E) a ASTM D-5628-95 metoda F, která se použije na vzorku porušeného 

kusu. Tato záruka je platná pouze v případě, že použitý vzorek bude v testu rozlámán 

tak, že je umožněno prosakování vody. 

 

Poznámka – v případě zdeformování teplem tato záruka platí pouze v případě použití 

speciálních polykarbonátových desek s vyšší tloušťkou ochrany proti UV záření.  

 

Datum zahájení – datumem zahájení je datum výroby produktu, nebo pokud toto datum není 

na výrobku uvedeno, je tímto datumem zahájení výroby produktu. V jiném případě je toto 

datum datumem, kdy byl výrobek zakoupen.  
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Omezení – tato záruka platí pouze v případě, že: 

 

• je s výrobkem zacházeno, skladováno čištěno instalováno a udržováno v souladu 

s písemnými pokyny výrobce, 

• je předložen originální doklad o koupi. 

 

 

- Záruka neplatí v případě, že k poškození desky došlo v důsledku přírodních 

katastrof. 

- Reklamace se nevztahuje na náklady a výdaje spojené s instalací, odstraněním, 

dopravou, údržbou desky nebo jakékoliv jiné náklady s tímto spojené. 

 

 

Reklamace a oznámení – každá reklamace musí být oznámena písemně výrobci v záruční 

době a neprodleně po výskytu poškození, nebo rozbití, přiložením originálního dokladu o 

koupi s jejím datumem. Výrobce může uplatnit pouze jednu reklamaci v rámci jedné doby 

životnosti výrobku tzn. jedna reklamace po dobu 10 let. Žadatel musí umožnit výrobci 

kontrolu místa instalace i samotného výrobku se kterým ale nebylo manipulováno, či 

provedeny jakékoliv změny. Výrobce si vyhrazuje právo nezávisle prošetřit příčinu jakéhokoli 

selhání.

 

Kompenzace 
 

Pokud během určitého časového období výrobek ztratí větší procento světla 

než je povolený pokles, který je během této doby povolen podle zákona o ochraně přírody a 

krajiny a výrobce se rozhodne vrátit peníze místo toho, aby vyměnil produkt. 

Jsou příslušná procenta náhrady následující, na základě doby, která uplynula od data zahájení 

do doby, kdy došlo ke ztrátě nahlášena výrobci: 
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 V případě 
 ztráty optických 

vlastností materiálu 

V případě 
 ztráty fyzikálních 

vlastností materiálu 

Do 3 let 100% náhrada 100% náhrada 

Ve 4. roce 95% náhrada 85% náhrada 

V 5. roce 90% náhrada 70% náhrada 

V 6. roce 85% náhrada 55% náhrada 

V 7. roce 80% náhrada 40% náhrada 

V 8. roce 75% náhrada 30% náhrada 

V 9. roce 70% náhrada 20% náhrada 

V 10. roce 65% náhrada 5% náhrada 

V 11. roce 60% náhrada 0% náhrada 

Ve 12. roce 55% náhrada  

Ve 13. roce 50% náhrada  

Ve 14. roce 45% náhrada  

V 15. roce 40% náhrada  

V 16. roce 35% náhrada  

V 17. roce 30% náhrada  

V 18. roce 25% náhrada  

V 19. roce 20% náhrada  

Ve 20. roce 15% náhrada  

Po 20 letech Odečte se 1 % za každý 
rok užití, minimálně 5 % 

za 30 let. 
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Příklad 

Pokud výrobek do konce pátého roku ztratí 10 % své původní propustnosti světla, je tato 

ztráta větší, než je povolené snížení a výrobek není v souladu se zárukou na propustnost 

světla. V tomto případě může prodávající buďto poskytnout nový náhradní produkt, nebo 

vrátit 85 % původní ceny produktu.  

 

 

Jurisdikce  

Tato omezená záruka je jedinou platnou zárukou prodávajícího vztahující se na produkt. 

Jakékoliv další nároky na poškození, ztrátu, buďto přímé, nepřímé, nebo nehledě na jejich 

původ jsou výslovně vyloučeny ze záruky ať už písemné, nebo ústní. Tato záruka výslovně 

nahrazuje všechny psané, nepsané, zákonné i jiné záruky, včetně jakékoliv záruky prodejnosti, 

či vhodnosti pro konkrétní účel. 

 

Odmítnutí odpovědnosti 
 

Způsob, kterým jsou desky využívány a jejich účelu a informace (verbální, nebo psané 

ohodnocení výroby), včetně našich navrhovaných formulací a doporučení jsou mimo naší 

kontrolu. Proto je nezbytné, abyste testovali naše produkty, technickou pomoc a informace, 

abyste zjistili zda jsou vhodné pro vaše zamýšlené použití a aplikace.  

 

Tato analýza specifických aplikací musí zahrnovat při nejmenším testování pro určení 

vhodnosti z technického hlediska, i z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního 

prostředí. Takové testování nemuselo být nutně provedeno námi. Pokud není uvedeno jinak, 

nebo písemně, jsou všechny výrobky prodávány výhradně podle našich standardních 

prodejních podmínek. Veškeré informace a technická pomoc jsou poskytovány bez záruky, 

nebo ručení a mohou být změněny bez předchozího upozornění.  

 

Tímto jste výslovně seznámeni, že přebíráte a souhlasíte s tím, že jsme zproštěni 

veškeré odpovědnosti, ať už z deliktního jednání, smlouvy, nebo z jiných důvodů, vzniklých 

v souvislosti s používáním našich produktů, technických služeb a služeb, které jsme poskytli. 

Jakákoli prohlášení nebo doporučení, které není obsaženo v tomto dokumentu je neoprávněné 

a není pro nás závazné. Nic z toho, co je zde uvedeno, nesmí být vykládáno jako doporučení 

k používání jakéhokoliv produktu v rozporu s patenty, které se vztahují na jakýkoli materiál, 

nebo jejich použití. Žádná licence není implicitně ani fakticky udělena na základě nároků 

žádného patentu.  
 


