
 
 

PODMÍNKY DESETILETÉ GARANCE NA POVRCHOVOU 

ÚPRAVU  

 

 

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo 
 

 

A - Tuto garanci neposkytujeme na odstíny č. 1, 3 (dva nejsvětlejší odstíny) 

 
B - Stavba musí splňovat:     -       přesah střechy minimálně 500 mm včetně okapu 

                                               -      okna musí být osazena do špalety minimálně 120 mm, nikoli  

zároveň s fasádou 

- stavba, dům nestojí v nadmořské výšce nad  1000 m.n.m. 

- vnější parapety musí být osazeny dle instrukcí výrobce, dodavatele 
oken, nejlépe dodavatele oken 

                                               -      všechny prvky, které jsou osazeny až na úroveň podlah, musí mít 

precizně provedeno připojení hydroizolace a dlažeb z exteriéru, 

dle instrukce výrobce, dodavatele 

- okna jsou namontována systémově, to znamená za použití těsnících pásek  

        v připojovací spáře, vnitřní bránící prostupu par zevnitř a venkovní  

        paropropustnou směrem ven 

- garance se nevztahuje na dvě nejsvětlejší barvy ze vzorníku (odstín č. 1a 3), 

        nalepovací a předsazené příčky. 

 

Objednatel se zavazuje :        -     provádět  minimálně  1x ročně  (v jarním období) ošetření oken 
                                                      prostředkem pro udržování barvy zn. Sikkens  (viz. návod uvedený na   

                                                      obalu ochranného prostředku)   

- plošné materiály možno ošetřit utěrkou z mikrovláken Sikkens 

- objednatel informuje o provedení balzamování zasláním evidenčního lístku  

popřípadě korespondenčního lístku, který bude obsahovat datum ošetření 

balzámem, jméno objednatele a číslo smlouvy o dílo 

 

 

 

                                                     

 

                                       Kdy nelze uplatnit nárok odpovědnosti za vady:  
 

- mechanické poškození, ke kterému došlo po montáži oken, např. rýhy, záštipy, vrypy, kde je porušena   

  celistvost povrchové úpravy, zejména při zednických pracích, napadání maltových směsí do mechanizmu   

  kování 

- porušení spodní hrany rámu při připojování venkovních parapetů (poťukání, promáčkliny v povrchu okna) 

- spad krup a následné ranky na povrchu okna  

- typické projevy stárnutí povrchu s vlivem na lesk a barevný odstín 

- škody vzniklé vlivem extrémní vzdušné vlhkosti  (koupelny, sklepy atd.) nebo nedostatečným větráním  

- pokud objednatel nesplní podmínku ošetření oken a odeslání evidenčního lístku (zaslat doporučeně nebo   

  doručit osobně) 
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