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Hliníková pergolaTerrassendach Original Premium 
a přístřešek pro auto Carport Premium 
 
Na kovovou konstrukci a hliníkové profily poskytujeme záruku výrobce po dobu 15 let od data prodeje. 

Poskytujeme záruku na dutinkové polykarbonátové desky proti poškození v důsledku povětrnostních vlivů nebo 

krupobití** a také nadměrné ztrátě průsvitnosti (více než 10 %) po dobu 10 let od data prodeje. 
** Průměr krup do 20 mm s rychlostí nárazu <21 m/s. 

Garantujeme odolnost akrylátových desek s dvojitými stěnami proti UV záření po dobu 30 let*. U barevných 

desek (bronz, opálová, modrá) končí odolnost proti UV záření po 10 letech. 

Průsvitnost: 

akrylátové desky Guttagliss s dvojitou stěnou si zachovávají vysokou úroveň průsvitnosti. 

Barevné provedení: čirá bronz opál modrá  

Hodnota při dodání: asi 87 % asi 53 % asi 74 % asi 21 %  

Hodnota po 10 letech: asi 80 % asi 46 % asi 66 % asi 17 %  

Odolnost proti krupobití: 

akrylátové desky Guttagliss s dvojitou stěnou mají vysokou úroveň rázové houževnatosti. Pro účely této záruky 

se má za to, že došlo k poškození způsobenému krupobitím, pokud při simulačním testu krupobití popsaném 

níže** má 10 výstřelů na různé body povrchu za následek alespoň 5 otvorů v povrchu desky s dvojitými stěnami. 
* Platí pouze pro čiré desky 

** Postup simulačního testu krupobití: 

Střely vyrobené z polyamidu PA 66 o průměru 20 mm (hmotnost přibližně 4,5 g) se střílejí na povrch rychlostí 21 m/s, což odpovídá kinetické energii 1 Joule, 

při pokojové teplotě. 

 

Požadavky 

• Použití produktu v Evropské unii. 

• Produkt musí zůstat v původním stavu a nesmí být deformován ani upravován. 

• Přeprava, skladování, čištění, zpracování a montáž odpovídají současnému stavu techniky a aktuálním 

technickým dokumentům, jako jsou pokyny pro instalaci a údržbu od společnosti Gutta. 

• Produkt nesmí být vystaven jakýmkoli nepříznivým chemickým účinkům a jeho konstrukcí se musí zabránit 

akumulaci tepla. 

• Instalace byla provedena výhradně s originálním příslušenstvím. 

• Reklamace nám musí být podána prostřednictvím prodejce, od kterého byly výrobky zakoupeny, a musí 

být předložen originální doklad o prodeji. 
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Následující případy/poškození jsou ze záručního servisu vyloučeny 

• Nevhodné použití 

• Chybná instalace (nedodržení pokynů k instalaci) 

• Poškození způsobené vyšší mocí, jako je poškození extrémním krupobitím nebo bouří 

• Vliv třetích osob (vandalství) atd. 

• Nesprávná údržba produktu a stěn (použití korozivních přípravků na údržbu a prostředků, které mohou 

poškrábat povrch) 

Výrobky s přizpůsobeným tvarem a barvou nelze vyměnit. V případě oprávněné reklamace zajišťujeme bezplatnou 

výměnu po dobu prvních 5 let, poté záruční doba končí. Další nároky ze záruční smlouvy jsou vyloučeny. Záruka se 

nevztahuje na náklady na instalaci ani jiné ztráty způsobené poškozením. Platnost záruky začíná datem prodeje. 

Neneseme odpovědnost za nepřímé sekundární a majetkové ztráty. 

Odchylky barev nebo velikosti atd. v rámci obvyklých tolerancí. Dbejte na místní stavební předpisy. Naše doporučení 

nezbavují zákazníky povinnosti kontrolovat produkt na vlastní odpovědnost. V případě pochybností se obraťte na 

odborníka. 

Tato záruka nemá vliv na zákonná práva spotřebitele vůči prodejci v důsledku věcné vady. 
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