
OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 

Stal niskostopowa typu CORTEN jest w pełni odporna na warunki atmosferyczne, co wynika z warstwy tlenków, tzn. patyny,
która tworzy się na powierzchni stali. W normalnych warunkach atmosferycznych, kiedy powierzchnia w cyklu zmiennym jest raz
mokra, a raz sucha, proces tworzenia się patyny trwa 18-36 miesięcy. Początkowo zabarwienie może być nierównomierne, ale z
czasem nabiera jednolitego odcienia. Ochronna warstwa patyny nie powstanie jednak, jeśli powierzchnia stali jest nieustannie
wilgotna lub brudna. Produkty ze stali corten dostarczane są w stanie surowym, nieutlenionym. W trakcie procesu tworzenia
się patyny należy  uważać się na posadzki, płyty chodnikowe i bruk – rdzawa powłoka może je ubrudzić, jednakże po czasie ten
problem znika.

Aluminium  jest  metalem  o  dużej  odporności  na  korozję.  Nasze  produkty  wykonane  są  z  aluminium  o  grubości  3-4  mm.
Lakierowanie proszkowe chroni aluminium przed korozją i zapewnia różne możliwości dekoracyjnego wyglądu. Podstawowe
kolory RAL dostępne w naszej ofercie to:

UWAGA!

 Ze  względu  na  właściwości  stali/aluminium  produkt  może  ulec  niewielkim  odkształceniom  pod  wpływem
działania wysokich lub niskich temperatur (tolerancja prostoliniowości, płaskości i równoległości wynosi 2-4 mm).

 Wysokie  i  duże  elementy  wymagają  przygotowania  utwardzonego,  stabilnego  podłoża  oraz odpowiedniego
montażu.

 Wszelkich połączeń elektrycznych  należy  dokonywać przy  odłączonym napięciu,  przy  zachowaniu szczególnej
ostrożności.

 Przed podłączeniem pompy należy zapoznać się z jej instrukcją. Należy upewnić się, że w zbiorniku nie znajdują
się zabrudzenia, które mogą spowodować mechaniczne uszkodzenie elementów wodnych. W okresie zimowym
pompę należy zabezpieczyć przed działaniem niskich temperatur a zbiornik .

 Ph wody powinno wynosić 7 (neutralne)
 Nie należy stosować detergentów zawierających chlor lub innych substancji żrących



 Przed posadzeniem roślin należy zapewnić odpowiedni drenaż (otwory w dnie donicy w standardzie) w postaci warstwy
włókniny oraz kamyczków Ø35 mm aby zapobiec korozji

 Produkty należy rozpakować natychmiast po dostawie, gdyż wilgoć znajdująca się pomiędzy warstwami może spowodować
nieregularną rdzę lub plamy. 

 Udzielamy gwarancji  pierwotnym nabywcom na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży. Gwarancja obowiązuje
wyłącznie na terenie Polski. 

 Jeżeli  produkt  został  uszkodzony  podczas  transportu,  wszelkie  roszczenia  z  tego  tytułu  należy  kierować  do
przewoźnika, gdyż nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju szkodę. 

 Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek oddziaływania na towar czynników zewnętrznych tj. działanie
ponadnormatywnych sił fizycznych, czynników termicznych i chemicznych, zalania oraz nadmiernego zabrudzenia
itp. 

 Zastrzeżenia dotyczące widocznych wad i  /  lub braku dostawy zgodnie z potwierdzeniem zamówienia należy
składać na piśmie w ciągu 2 dni po dostawie. W przypadku terminowej reklamacji klient nie jest uprawniony do
zawieszenia  swoich  zobowiązań  płatniczych.  Wszelkie  uwagi  mogą  skutkować   jedynie  naprawą,  wymianą
produktu lub, jeśli jest to uzasadnione zwrotem kosztów zakupu.


