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Gwarancja – Cipriani Profilati S.R.L. – konstrukcja PREFIX NOVA (System BR24) 

Dystrybuowany przez SIG system PREFIX NOVA (System BR24) jest produkowany przez Cipriani Profilati S.R.L. 
zgodnie z wymaganiami ISO 9001. System jest znakowany znakiem CE i jest w pełni zgodny z wymaganiami normy 
zharmonizowanej EN 13964 dotyczącej sufitów podwieszanych. 
 
Jako producent, Cipriani Profilati S.R.L gwarantuje, że system PREFIX NOVA (System BR24) pozostanie mechanicznie 
zdatny do użytku przez 15 lat od daty zainstalowania materiału zgodnie z poniższymi warunkami. 

A. Materiał należy zainstalować zgodnie z zalecanymi procedurami i normami określonymi przez Cipriani Profilati 
S.R.L., które są oparte na normie EN 13964. 

B. Warunki podczas przechowywania, instalacji i końcowego użytkowania nie mogą przekraczać warunków do 90% 
wilgotności względnej / 30 stopni Celsjusza (klasa B ekspozycji wg EN 13964). Materiały nie są zaprojektowane do 
pracy w środowisku stojącej wody, takim jak kryte baseny i aplikacje na zewnątrz. 

C. Materiał musi być kompatybilny z zamontowaną płytą sufitową oraz nie może być poddany działaniu 
nieautoryzowanych obciążeń.  

D. Przed montażem materiał musi być przechowywany w suchym i czystym miejscu, które jest zamknięte i 
chronione przed czynnikami, takimi jak np. deszcz, śnieg lub inne czynniki przyczyniające się do powstawania 
nadmiernej wilgoci. 

E. Systemy, które uległy zniszczeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania są wyłączone z niniejszej gwarancji. 

Jeśli materiał ulegnie uszkodzeniu uwzględniając powyższe, Cipriani Profilat S.R.L. musi zostać o tym powiadomiony 
przez SIG w formie pisemnej w przeciągu trzydziestu (30) dni od zaobserwowania wady.  

Cipriani Profilati S.R.L po potwierdzeniu wady, dostarczy na swój koszt nowy materiał tego samego rodzaju i klasy w 
ilości równej ilości uszkodzonej. Jeśli materiał zastępczy nie będzie dostępny, zostanie dostarczony produkt 
alternatywny wybrany przez Cipriani Profilati S.R.L. Dostarczenie takiego materiału określa całkowitą 
odpowiedzialność Cipriani Profilati S.R.L. za wadliwy materiał i bez ograniczeń Cipriani Profilati S.R.L. o ile 
obowiązujące prawo na to zezwala, nie ponosi odpowiedzialności za koszty instalacji lub wymiany ani za wszelkie 
jakiegokolwiek rodzaju szkody przypadkowe lub wtórne oraz wszystkie inne gwarancje wyrażone lub domniemane, 
w tym wszelkie postanowienia, że dany materiał nadaje się do sprzedaży lub nadaje się do określonego celu, są 
niniejszym wyłączone. 

NB. Dla celów niniejszej gwarancji mechaniczna zdatność do użytku jest definiowana jako ciągłość działania systemu 
w taki sposób, w jaki został zaprojektowany, po zainstalowaniu zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji. 
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