
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  
 

vestavěné dřezy  
 

BLANCO 
 
 

Firma BLANCO zodpovídá za kvalitu výrobku v průběhu záruční doby v délce 24 měsíců od data prodeje. 
Záruka se vztahuje pouze na reklamace vzniklé výrobní vadou  a nebo vadou  materiálu. Vadné výrobky 
popřípadě jejich vadné díly budou podle našeho uvážení buď opravené  nebo vyměněné.  Záruční bezplatný 
servis je poskytovaný na závady vzniklé vadou materiálu. Při každé reklamaci je nutné předložit řádně vyplněné 
údaje dle reklamačního řádu nebo záručního listu. Zákazník uplatňuje reklamaci u prodejce, u kterého výrobek 
zakoupil.  

 
Záruka zaniká v následujících případech: 
- chybná nebo nesprávná montáž a manipulace  
- přirozené opotřebování, chybná nebo špatná údržba 
- nevhodné provozní podmínky, vnější mechanický zásah jakéhokoliv druhu 
- poškození povrchu použitím nesprávných přípravků na čištění 
- náklady na servisní cestu technika při nezjištění závady ve smyslu záruky  
  hradí výhradně osoba, která nárok na opravu uplatnila 
- otázky záruky, výměny a případného zrušení kupní smlouvy se řídí ustanoveními 
  Občanského zákoníku 

   
Montážní pokyny: 
- montáž dřezu svěřte výhradně odbornému personálu 
- před montáží se přesvědčte, zda není poškozeno těsnění na dřezu  
- případné poškození opravte např. pěnovou gumou nebo tmelem 
- proveďte výřez v desce podle šablony s důrazem na přesnost výřezu 
- u nerezových dřezů může příliš malý výřez a osazovaní dřezu silou nebo příliš        
  velký výřez spolu s nadměrným dotažením šroubů úchytů způsobit vážné  poško- 
  zení dřezu a jeho deformaci; úchyty přitahujte opatrně a rovnoměrně!!!!! 
- u silgranitových dřezů může v takovýchto případech vzniknout dodatečné pnutí  
  s následným prasknutím dřezu   
- podél výřezu naneste v tenké vrstvě trvale plastický silikonový tmel. Při montáži 
  do kamenné desky používejte pouze tmely určené pro tento způsob osazení !!!!! 
- řeznou plochu desky doporučujeme ošetřit vhodným nátěrem, např. silikonem   
- osaďte dřez do výřezu 
- dotáhněte šrouby úchytů vždy v pořadí od středu dřezu směrem k jeho okraji 
- elektrické nebo pneumatické šroubováky používejte pouze s nastavitelným 
  kroutícím momentem 
 
Návod na údržbu dřezu: 
- údržba dřezu je nenáročná pokud je prováděna pravidelně, důležité je nedopustit 
  usazování vodního kamene (dostupné čistící prostředky na vodní kámen, ocet)  
- vždy po skončení práce u dřezu jej propláchněte a otřete do sucha; nepoužívejte 
  na čištění dřezu drátěnku, pouze běžné tekuté čistící prostředky !!!!! 
- případné škrábance popř. skvrny u nerezových dřezů lze rozleštit specielní  
  hubkou a leštící pastou, v extrémních případech možno použít ocelovou vatu, 
  ale pouze z nerezové oceli 
- do silgranitových dřezů nevkládejte na dno gumové podložky; změkčovadla,  
  která guma obsahuje mohou poškodit povrch dřezu !!!!!  
- ve skříňce pod dřezem neskladujte průmyslové chemikálie a čistící prostředky   


