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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

Dutinkové desky Gutta 
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 10 LET (deset let) na polykarbonáty součástí skleníků Econom, Trjoska, SL, Atlas, Simplex a Herbus. 

 
Dodavatel polykarbonátových desek Gutta, společnost Gutta ČR - Praha spol. s r.o., poskytuje na dané produkty níže uvedené záruční 
podmínky převzaté od jejich výrobce - prodlouženou záruku 10 let na mechanickou odolnost proti poškození běžným krupobitím, ztrátu 
světelné propustnosti a zežloutnutí v důsledku povětrnostních podmínek. 

 
UV OCHRANA A PROSTUPNOST SVĚTLA 
Změna prostupnosti světla se měří dle zkušební metody ISO 13468-1; žloutnutí desek metodou ASTM D1 925. U testovaných desek se 
následně porovnají hodnoty naměřené při zkouškách s hodnotami uvedenými výrobcem ke dni výroby. Rozdíl těchto hodnot max. 6% v 
případě prostupnosti světla odpovídá požadovaným parametrům. Rozdíl hodnot u žloutnutí desek může být max. do 10 delta jednotek. 
Vzorky k těmto zkušebním metodám se z desek odebírají a čistí dle pokynů výrobce. 

 
ODOLNOST PROTI KRUPOBITÍ 
Desky Gutta jsou odolné proti běžnému krupobití - kroupy do průměru 20 mm s dopadovou rychlostí 21 m/s. Nároky při poškození 
kroupami se posuzují na základě výsledků příslušného meteorologického znaleckého sledování. Odolnost proti krupobití se případně 
testuje za použití testovací metody TNO vyvinuté holandským zkušebním ústavem: 10 umělých krup o průměru 20 mm se vystřelí na 
povrch desky rychlostí 21 m/s. Pokud se následkem toho na desce objeví méně než 5 děr, deska se považuje za odpovídající daným 
parametrům. 

 
PLATNOST ZÁRUKY 
1. Záruka platí na desky instalované v zemích ES, Norska a Švýcarska. 
2. S deskami Guttagliss DUAL je třeba manipulovat, skladovat je, instalovat a čistit dle pokynů výrobce - návod dodavatele. 
3. Pokud bude deska strojově zpracována, platí záruka dle výše uvedených podmínek pouze na průhlednost a žloutnutí 
4. Záruka začíná platit dnem prvotní koupě a platí pouze pro původního odběratele. Osoba uplatňující reklamaci je povinna předložit 

doklad o koupi. 
5. Reklamace musí být uplatněna nejpozději do 28. dní po zjištění údajné závady. 
6. Deska nesmí být přemístěna z místa původní instalace dříve, než se podle pokynů výrobce v rámci místního šetření proběhne její 

prohlédnutí, případně i nezávislé vyšetření okolností závady. 
7. Pokud bude reklamace uznána za oprávněnou, výrobce 

zdarma vymění materiál nebo jeho část dle následující tabulky: 

 
 
 
 

8. Jakékoliv náklady na novou instalaci nebo výrobu, jakékoliv další nároky na náhradu škody nebo ztráty, ať už přímé či nepřímé, 
následné nebo vzniklé z jiného důvodu se ze záruky vylučují. 

 
VÝLUKY ZE ZÁRUKY 
Pokud bude deska použita níže popsaným způsobem nevhodným pro polykarbonátové desky, vylučuje se tím odpovědnost ze 
záruky: 

 
• Deska v kontaktu s chemickými činidly. Seznam činidel bude případně poskytnut na vyžádání. 
• Deska poškrábána nebo odřena. 
• Deska instalována s použitím těsnícího materiálu, pásek nebo upevňovacích prvků, nekompatibilních s polykarbonátem. 
• Deska vystavena teplu nebo tepelně upravena. 
• Deska instalována s poloměrem ohybu nebo za jiných podmínek v rozporu s instalačními pokyny výrobce skleníků Gardentec. 
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