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Gwarancja producenta Oltens

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI - BRODZIKI KONGLOMERATOWE ODPŁYWY LINIOWE
I BRODZIKI AKRYLOWE

A. BRODZIKI KONGLOMERATOWE

Producent udziela następujących gwarancji, które są liczone od dnia zakupu produktu:
- dla brodzików z konglomeratu Bergytan 5 lat

Gwarancja  obejmuje  wszelkie wady fabryczne.

W każdym przypadku gwarancji nie podlegają: 
- Uszkodzenia mechaniczne,
- Wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją 
lub sztuką budowlaną), 
- Ingerencje lub zmiany konstrukcyjne wyrobów dokonane przez osoby nieupoważnione przez 
gwaranta
- Przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem
- Uszkodzenia na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów.

Zalecenie eksploatacyjne:
- Do czyszczenia produktów zawsze stosować  miękką ściereczkę, nigdy nie używać materiałów 
mających właściwości ścierne. Najlepiej szmatką z bawełny lub froty.
- Nie używać detergentów w proszku.
- Zawsze korzystać z płynnych detergentów, nigdy na bazie alkoholu lub amoniaku, nigdy nie 
używać acetonów, amoniaków ani produktów zawierających te substancje, ponieważ mogą one 
poważnie uszkodzić  brodzik.
- Nie używać preparatów zawierających  kwasy metanowe (mrówkowy) i metanol (aldehyd mrów-
kowy). Należy unikać kontaktu powierzchni produktów z lakierami, lakierami do paznokci, zmy-
waczem do paznokci, rozpuszczalnikiem, itp.
- Trudne do pozbycia się osady  mogą być usuwane za pomocą płynów czyszczących najlepiej 
preparatów marki Oltens lub pasty do zębów (w zależności od typu zabrudzenia) przez delikatne 
przecieranie miękką ściereczką
- W celu usunięcia kamienia z powierzchni brodzika najlepiej stosować profesjonalne preparaty 
przeznaczone do usuwania kamienia np.  NanoCalc marki Oltens.
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B. ODPŁYWY LINIOWE

Producent udziela następujących gwarancji, które są liczone od dnia zakupu produktu:
Dla odpływów prysznicowych liniowych – 5 lat

W każdym przypadku gwarancji nie podlegają: 
- Uszkodzenia mechaniczne,
- Wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją 
lub sztuką budowlaną), 
- Ingerencje lub zmiany konstrukcyjne wyrobów dokonane przez osoby nieupoważnione przez 
gwaranta
- Przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem
- Uszkodzenia na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów.

Zalecenie eksploatacyjne:
- Powierzchnie ze stali nierdzewnej są wrażliwe na środki czyszczące zawierające wapń, kwasy i 
czynniki ścierne. 
- Powierzchnie te należy czyścić wodą z z dodatkiem mydła a następnie wytrzeć i wypolerować 
miękką ściereczką. 
- Naloty powstałe z osadzającego się wapnia należy usuwać za pomocą octu.
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C. BRODZIKI AKRYLOWE

Producent udziela następujących gwarancji, które są liczone od dnia zakupu produktu:
- dla wyrobów akrylowych 7 lat

Gwarancja w szczególności obejmuje następujące cechy:
- zachowanie i powtarzalność barwy płyty akrylowej, wymiary płyty akrylowej,
nie pojawienie się wad technologicznych na powierzchni akrylu,

W każdym przypadku gwarancji nie podlegają: 
- Uszkodzenia mechaniczne,
- Wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją 
lub sztuką budowlaną), 
- Ingerencje lub zmiany konstrukcyjne wyrobów dokonane przez osoby nieupoważnione przez 
gwaranta
- Przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem
- Uszkodzenia na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów.

Zalecenie eksploatacyjne:
- Do czyszczenie produktów zawsze stosować  miękką ściereczkę, nigdy nie używać materiałów 
mających właściwości ścierne,
- Nie używać detergentów w proszku,
- Zawsze korzystać z płynnych detergentów, nigdy na bazie alkoholu lub amoniaku, nigdy nie 
używać acetonów, amoniaków ani produktów zawierających te substancje, ponieważ mogą one 
poważnie uszkodzić wannę czy brodzik
- Nie używać preparatów zawierających  kwasy metanowe (mrówkowy) i metanol (aldehyd mrów-
kowy), 
- Trudne do pozbycia się osady  mogą być usuwane za pomocą płynów czyszczących najlepiej 
preparatów marki Oltens  lub pasty do zębów (w zależności od typu zabrudzenia) przez delikatne 
przecieranie miękką ściereczką
- W celu usunięcia kamienia z powierzchni wanny lub brodzika najlepiej stosować profesjonalne 
preparaty przeznaczone NanoCalc marki Oltens,  Można również używać soku z cytryny lub octu 
(gorącego w miarę możliwości) i delikatnie pocierać miękką ściereczką.


