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Gwarancja podstawowa: 5 lat 

Wszystkie produkty pochodzące z naszych 3 fabryk objęte są 5-letnią gwarancją.  
Gwarancja obowiązuje w całej Europie i liczona jest od daty wystawienia faktury.  
Zasada ta nie dotyczy produktów wykonanych z drewna, które jest materiałem żywym. Produkty 
drewniane objęte są 2-letnią gwarancją.

Gwarancja specjalna dla produktów ocynkowanych ogniowo  
i anodowanych: 10 lat 

Wszystkie produkty pochodzące z naszych 3 fabryk i które poddane zostały obróbce 
antykorozyjnej w postaci cynkowania ogniowego lub anodyzacji, objęte są 10-letnią gwarancją 
na antykorozyjność. Gwarancja obowiązuje w całej Europie i liczona jest od daty wystawienia 
faktury.

Warunki gwarancji

-  Produkty SPL muszą być użytkowane w normalnych warunkach i zgodnie z zasadami ich 
użytkowania.

-  Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku zastosowania metody montażu produktów 
zgodnej z Zasadami Sztuki i nie naruszającej oryginalnej jakości produktów.

-  Przypadki wandalizmu, uszkodzenia mechaniczne czy brak konserwacji produktów 
unieważniają gwarancję.

-  W ramach procesu ciągłego doskonalenia produktów, SPL zastrzega sobie prawo 
do dokonywania zmian specyfikacji produktów.

-  Zalecenia odnośnie montażu i użytkowania produktów podane są jedynie w celach 
informacyjnych i nie mogą pociągać SPL do żadnej odpowiedzialności.

Gwarancja pokrywa: 
- Zgodność i pochodzenie zastosowanych materiałów.
- Jakość cięć, gięć i łączeń.
- Jakość i wytrzymałość spawów.
- Szczelność gablot zewnętrznych.
- Ochronę antykorozyjną:

- Farba wzbogacona cynkiem: 5 lat
    nie dotyczy środowiska zasolonego: strefy nadbrzeżne, mocno solone drogi w okresie zimowym; 

zaleca się stosowanie ocynku ogniowego
- Cynkowanie ogniowe: 10 lat
- Anodowanie: 10 lat

-  Jakość wykończenia produktów malowanych i ich odporność na promieniowanie UV.

« Wybierając nasze produkty, wybieracie 
komfortowe i bezproblemowe użytkowanie » Gilles ROUSSEAU

Président

Fabryki Stali i Aluminium: Le Moulin à vent - F-41310 PRUNAY-CASSEREAU
Fabryka Drewna: 49 rue des Lilas - F-72160 LA CHAPELLE SAINT REMY
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www.spl-group.eu
www.procity.eu

www.vitincom.eu
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