Stalmika Sp. z o.o.
Henryka Sienkiewicza 21
32-400 Myślenice
Polska

Your partner in metal products

WARUNKI UDZIELANIA STANDARDOWEJ GWARANCJI NA ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE DLA SIATEK ZGRZEWANYCH MALOWANYCH PROSZKOWO

Właściciel marki KRATOSFERA – Stalmika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Myślenicach, ul. Henryka Sienkiewicza 21, Myślenice 32-400, woj. Małopolskie,
NIP: 6812066274, Regon: 366811947 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
nr 0000668708, kapitał zakładowy 100.000 zł, www.stamika.com – udziela gwarancji na usługę
zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie malowania proszkowego według poniższej tabeli:

Lp.

Materiał

Zastosowanie

Okres gwarancji

1

stal czarna

do wewnątrz

2 lata

2

stal czarna

na zewnątrz

6 miesięcy

3

stal ocynkowana

do wewnątrz

2 lata

4

stal ocynkowana

na zewnątrz

2 lata

Tabela 1 Okresy gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne siatek zgrzewanych malowanych proszkowo
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STANDARDOWEJ GWARANCJI NA MALOWANIE /
LAKIEROWANIE PROSZKOWE STALOWYCH SIATEK ZGRZEWANYCH

1.

Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powstałe w trakcie
użytkowania nie przekroczą 5% powierzchni.

2.

Nie podlegają gwarancji polakierowane elementy stalowe, których powłoka lakiernicza
jest uszkodzona mechanicznie i chemicznie (narażona na

działanie agresywnego

środowiska lub środków chemicznych).
3.

Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie elementy użytkowane w środowisku od C1 do C3
włącznie (zob. Tabela 2).

4.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest założenie użytkowania elementów w odległości
powyżej 500 metrów od linii brzegowej morza. W przypadku użytkowania elementów
poniżej 500 metrów od linii brzegowej morza gwarancja jest uznana za nieważną.

5.

Nie podlegają gwarancji elementy stalowe zamontowane na zewnątrz budynków bez
odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni farbą proszkową epoksydową lub podkładem
cynkowym z dużą domieszką cynku.

6.

Powierzchnie lakierowane proszkowo muszą być poddane okresowemu myciu przez
autoryzowany serwis z potwierdzeniem daty wykonania zabiegu. Do mycia należy używać
czystej wody wodociągowej z niewielkim dodatkiem obojętnych środków myjących
(konserwację należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku).

7.

Naprawa powłoki lakierniczej w przypadku elementów zabudowanych będzie
wykonywana lakierami renowacyjnymi.

8.

Materiał polakierowany poddany obróbce mechanicznej powinien być wykonany zgodnie
ze wskazaniami katalogowymi, tj. przekroje surowe aluminium (miejsca cięte) muszą być
zabezpieczone klejem dwuskładnikowym lub silikonem.

9.

Okres trwania gwarancji rozpoczyna się z dniem wystawienia faktury za wykonaną usługę
i nie będzie przerwany ani przedłużony w wyniku poprawek i przeróbek.

10. Rozpatrzenie gwarancji następuje po spisaniu protokołu powstałych wad na placu
budowy w obecności uprawnionego przedstawiciela Firmy Stalmika Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
11. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia.
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12. Gwarancji nie podlegają elementy, których szkody zostały wywołane na skutek działania
temperatury powyżej 70oC na lakierowane powierzchnie.
13. Warunkiem udzielenia gwarancji jest spełnienie wyżej wymienionych zaleceń,
uregulowanie należności za wykonaną usługę w ustalonych terminach oraz podpisanie
umowy współpracy.
14. W ramach roszczeń reklamacyjnych, Zleceniobiorca ponosi jedynie odpowiedzialność za
normalne następstwa swojego działania. W szczególności Zleceniobiorca nie ponosi
odpowiedzialności za korzyści i zyski utracone przez Zleceniodawcę na skutek zgłoszonej
reklamacji, a także na skutek

niewykonania

lub nienależytego wykonania przez

Zleceniodawcę umów wobec swoich kontrahentów.
15. Strony ustalają, że maksymalna wysokość odszkodowania z tytułu reklamacji nie może
przekroczyć wartości netto wykonanej usługi.
16. W przypadku udzielenia gwarancji Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wyłączenia
rękojmi.
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STANDARDOWEJ GWARANCJI NA MALOWANIE /
LAKIEROWANIE PROSZKOWE CYNKOWANYCH SIATEK ZGRZEWANYCH

1.

Gwarancji nie podlegają elementy, na których ciągłość powłoki cynkowej została
naruszona.

2.

Gwarancja nie obejmuje elementów lakierowanych, na których wady powstałe w trakcie
użytkowania nie przekroczą 5% powierzchni.

3.

Nie podlegają gwarancji elementy uszkodzone mechanicznie i chemicznie lub narażone
na działanie agresywnego środowiska w trakcie użytkowania.

4.

Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie elementy użytkowane w środowisku od C1 do C3
włącznie (zob. Tabela 2).

5.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest założenie użytkowania elementów w odległości
powyżej 500 metrów od linii brzegowej morza. W przypadku użytkowania elementów
poniżej 500 metrów od linii brzegowej morza gwarancja jest uznana za nieważną.

6.

Powierzchnie lakierowane proszkowo muszą być poddane okresowemu myciu przez
autoryzowany serwis z potwierdzeniem daty wykonania zabiegu. Do mycia należy używać
czystej wody wodociągowej z niewielkim dodatkiem obojętnych środków myjących
(konserwację należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku).

7.

Naprawa powłoki lakierniczej w przypadku elementów zabudowanych będzie
wykonywana lakierami renowacyjnymi.

8.

Okres trwania gwarancji rozpoczyna się z dniem wystawienia faktury za wykonaną usługę
i nie będzie przerwany ani przedłużony w wyniku poprawek i przeróbek.

9.

Rozpatrzenie gwarancji następuje po spisaniu protokołu powstałych wad na placu
budowy w obecności uprawnionego przedstawiciela Firmy Stalmika Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.

10. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia.
11. Gwarancji nie podlegają elementy, których szkody zostały wywołane na skutek działania
temperatury na lakierowane powierzchnie powyżej 70oC.
12. Warunkiem udzielenia gwarancji jest spełnienie wyżej wymienionych zaleceń,
uregulowanie należności za wykonaną usługę w ustalonych terminach oraz podpisanie
umowy współpracy.
Stalmika Sp. z o.o. | ul. Henryka Sienkiewicza 21, Myślenice 32-400 | tel. (+48) 12-444-60-02,
biuro@stalmika.com | NIP: 6812066274 | REGON: 366811947 | KRS 0000668708
Kapitał zakładowy: 100.000 zł

13. W ramach roszczeń reklamacyjnych, Zleceniobiorca ponosi jedynie odpowiedzialność za
normalne następstwa swojego działania. W szczególności Zleceniobiorca nie ponosi
odpowiedzialności za korzyści i zyski utracone przez Zleceniodawcę na skutek zgłoszonej
reklamacji, a także na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Zleceniodawcę umów wobec swoich kontrahentów.
14. Strony ustalają, że maksymalna wysokość odszkodowania z tytułu reklamacji nie może
przekroczyć wartości netto wykonanej usługi.
15. W przypadku udzielenia gwarancji Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wyłączenia
rękojmi.
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ZAŁĄCZNIK:

Opis typu atmosfery
Lp.

Typ atmosfery

1

Kategoria
agresywności
korozyjnej

Na zewnątrz

Wewnątrz

Nieznaczne
obciążenie
korozyjne

---

Ogrzewane budynki z czystą
atmosferą np. biura, sklepy, hotele,
szkoły.

C1

2

Małe obciążenie
korozyjne

Atmosfery w małym stopniu
zanieczyszczone. Głównie tereny
wiejskie.

Budynki nie ogrzewane w których
może mieć miejsce kondensacja,
np. magazyny, hale sportowe.

C2

3

Umiarkowane
obciążenie
korozyjne

Atmosfery miejskie
i przemysłowe, średnie
zanieczyszczenie tlenkiem siarki
(IV). Obszary przybrzeżne
o małym zasoleniu.

Pomieszczenia produkcyjne o dużej
wilgotności i pewnym
zanieczyszczeniu powietrza, np.
zakłady spożywcze, pralnie,
browary, mleczarnie.

C3

Tabela 2 Typy atmosfery i kategorie agresywności korozyjnej wg PN-EN ISO 12944-2
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