
ADLER AquAwooD highREs®

Záruční podmínky
na životnost povrchových úprav oken

postup při řEšEní REkLAmAcí ZE ZáRuky nA poVRchoVÉ úpRAVy okEn

pREAmbuLE
Záruka je vázána na důkaz společnosti ADLER i výrobce oken, že v případě všech použitých produktů se jedná o pro-
dukty ADLER a ty byly aplikovány v předepsaných skladbách laku. K tomuto účelu jsou v laku použity speciální umělé
značkovače, jimiž lze jednoznačně prokázat identitu použitého produktu. Po našem schválení může nezávislý institut
o� Technologie & Innovation GmbH vypracovat posudek, který potvrdí, zda lazura aplikovaná na reklamovaný kus ob-
sahuje tento značkovač. Je-li toto potvrzeno, prohlásí společnost ADLER, že se jedná o produkt ADLER, který odpo-
vídá uvedeným podmínkám záruky. Možnost, že si tento posudek mohou vyžádat obě strany, je základem
věrohodnosti a skutečné účinnosti každé záruky.

řEšEní REkLAmAcí
Zjistí-li zákazník vadu nalakované plochy vnějšího okna, která je podle jeho názoru způsobena samotným lakem, je
třeba tuto vadu nahlásit písemně do 60 dnů od jejího vzniku prostřednictvím mailu technickému servisu společ-
nosti ADLER.

Je-li tomu tak, navštíví náš technik zákazníka a na místě ověří,
� že okno bylo vyrobeno v souladu se „Směrnicemi pro povrchovou úpravu oken“;
� že byly použity skladby a tloušťky laku, předepsané v technických listech.

Je-li toto potvrzeno, vypracuje technik společnosti ADLER do 30 dnů svůj posudek a zákazník obdrží písemnou
zprávu k příčinám vady a popřípadě návrhy na její odstranění.
Zákazník může akceptovat naši zprávu nebo nechat vypracovat další posudek.

K tomuto účelu se zašle poškozený díl institutu o� Technologie & Innovation GmbH ve Vídni (Rakouský výzkumný
ústav chemie a techniky). Tam se zjistí, zda se skutečně jedná o produkt ADLER a jaké příčiny mohly způsobit vadu.
Zjistí-li institut o� Technologie & Innovation GmbH přítomnost značkovače ADLER, provedou se příslušné zkoušky.
Jsou-li příčinou vady produkty ADLER, přebíráme veškerou zodpovědnost za nový nátěr nebo výměnu dílců, na nichž
se vyskytla vada včetně nákladů na posudek.

Určí-li institut o� Technologie & Innovation GmbH, že příčinou vady jsou jiné faktory, hradí zákazník sám opravu
dveří/oken i náklady na posudek institutu o� Technologie & Innovation GmbH. nabízíme tedy smluvně sta-
novený postup s posudkem, při němž institut o� Technologie & Innovation GmbH se svou technickou spe-
cializací a se svým know-how v oblasti ochrany a lakování dveří/oken v exteriéru působí jako nezávislý roz-
hodčí soud.

Tento postup zaručuje serióznost záruky a chrání jak nás samotné, tak i výrobce oken před posudky, které nejsou
nezávislé. Před ukončením řízení, prokázáním příčin a stanovením opatření k odstranění škody nesmí zákazník pro-
vádět žádné opravy, jinak veškeré nároky zanikají.

Váš kontaktní partner ADLER je:

Adler Česko s.r.o.
Pražská 675/10, 642 00 Brno - Bosonohy
tel.: +420 544 211 930, +420 544 211 931
fax: +420 549 213 229
www.adlercesko.cz, office@adlercesko.cz

Dr. Manfred Oberreiter
jednatel
ADLER-Werk Lackfabrik



poDmínky poskytoVání ZáRuky
při použíVání pRoDuktů ADLER AquAwooD highREs® nA oknA

popis pRoDuktu
Laboratořím společnosti ADLER se ve spolupráci s renomovanými evropskými výzkumnými ústavy podařilo vyvinout
inovativní systém ochrany dřeva v exteriérech, který díky použití speciálních pryskyřic a inovativních surovin posouvá
dosavadní hranice v oblasti povrchových úprav. Tato skladba laku HighRes®, která je výsledkem mnohaletého vý-
zkumu, vznikla díky použití nejlepších pryskyřic a surovin. Zaručované životnosti lze dosáhnout kombinovaným po-
užitím následujících produktů:

� impregnace: Odolnost potřebuje perfektní základ. Technologie HighRes® umožňuje zasáhnout do buněčné
struktury dřeva a použitím kvalitních surovin stabilizovat lignin jako důležitý stavební prvek. Tak je „stavební kon-
strukce“ ve dřevě chráněna před nepříznivými povětrnostními vlivy a kompaktnost sdružení buněk je udržována
podstatně déle, než jak tomu bylo dosud možné. Dlouhodobě se zabraňuje šednutí dřevěného podkladu a pod-
statně se zvyšuje životnost lazurové skladby.

� mezivrstva: Hlavním úkolem mezivrstvy je celoobvodová ochrana i na těch místech, kam se lak při nanášení stří-
káním běžně nedostane. Technologie HighRes® umožňuje pomocí mezivrstvy „Intermedio“ dosáhnout podstatně
vylepšené ochrany proti vodě. Tato vrstva obklopí dřevo jako 2. vrstva a uzavře je po celém obvodu.

� Lazura: Při vývoji povrchové úpravy HighRes® byla důležitým bodem aktivní ochrana proti UV záření. Laboratoře
ADLER vyvinuly nejmodernější prostředky na bázi nanotechnologií pro zajištění dokonalé ochrany proti UV zá-
ření. Inovativní ochranné mechanismy s extrémně dlouhou životností chrání dřevo proti UV záření. Nová je u této
technologie extrémní stálost ochranného účinku v porovnání s běžnými lazurovými povrchovými úpravami pro
exteriéry.

použitím tohoto inovativního systému ochrany dřeva může být znatelně prodloužena životnost oken v exte-
riérech. i bez další údržby zlepšuje technologie highRes® odolnost a životnost Vašich dřevěných oken.

skLADbA poVRchoVÉ úpRAVy
� 1� Aquawood TIG Universal HighRes (pigmentovaný)
� 1� Aquawood Intermedio HighRes (lazurový) a/nebo akrylový plnič na okna HighRes (krycí)
� 1� Aquawood DSL HighRes (lazurový) nebo akrylový stříkací lak (krycí)

při ZpRAcoVání pRoDuktů poDLE přEDchoZí skLADby poVRchoVÉ úpRAVy
poskytujE spoLEČnost ADLER násLEDující ZáRuku žiVotnosti:
� Na okna s lazurovým nebo krycím lakováním: 10 let

Upozorňujeme, že jde o záruku, která platí na aplikovanou skladbu laku. Na životnost však má rozhodující význam
použitá dřevina a její kvalita, stejně jako konstrukce a montáž. Ve „Směrnicích pro povrchovou úpravu oken“ najdete
všechny další podmínky záruky a omezení podle typu dřeva, skladby laku nebo dílce.

Následně jsou uvedeny pouze nejdůležitější vlastnosti a podmínky pro poskytování záruky ADLER HighRes®.

DřEViny
Systém povrchové úpravy ADLER s produkty HighRes® je obzvláště účinný na jehličnatých dřevinách jako jsou smrk,
jedle, borovice, modřín a douglaska, na nichž ukazuje svou plnou sílu.
Na některých listnatých dřevinách mohou výsledky životnosti poněkud zaostávat za výsledky u uvedených jehlična-
tých dřevin; jedná se např. o kaštan, dub a framiré.
U těchto dřevin se poskytuje záruka na okna 7 let (bez údržby).
Struktura a povaha těchto pórovitých dřevin často neumožňuje rovnoměrné nanesení pojiv, což má nepříznivý vliv na
přilnavost laku.

Pro dřevinu iroko tato záruka není poskytována vůbec. Podrobný výčet dřevin, na které se záruka vztahuje, je uveden
ve „Směrnicích pro povrchovou úpravu oken“. Dřeviny, které zde nejsou vyjmenovány, musí být pro poskytnutí zá-
ruky písemně schváleny laboratoří ADLER.

barevné odstíny: U jehličnatých dřevin platí záruka na všechny krycí barevné odstíny, u lazurových skladeb však
výhradně na standardní barevné odstíny HighRes®. Případné změny barevného odstínu máčecí impregnace nebo
lazury musí být písemně schváleny společností ADLER. Pro listnaté dřeviny platí omezení záruky u světlých odstínů
lazur, což je podmíněno špatnou odolností přírodních dřevěných barevných odstínů.

Rohové spoje: Rohové spoje musí být perfektně uzavřeny, aby se zabránilo pronikání vody. V případě konstruk-
čních problémů lze pro zvýšení jistoty nanést do spár tmel na spáry ADLER V-Fugensiegel.

hrany: Hrany musí mít poloměr zaoblení nejméně 2 mm.

Lepené spoje: Prvky musí být slepeny tak, aby byla zajištěna absolutní tuhost a byla trvale vyloučena tvorba vla-
sových trhlin. Přípustné je používání lepidel výhradně s certiTkací podle Watt-91 a Creep-Test, která vyhovují třídě
namáhání D3 podle UNI EN 204/205 pro okna a D4 pro okenice.

hromadění vody na plochách: Konstrukce nesmí obsahovat otvory nebo otevřené dutiny, v nichž by se mohla hro-
madit voda. Vodorovné části, směřující ven, musí mít sklon nejméně 15º, aby dešťová voda mohla odtékat.

utěsnění izolačních skel: Izolační skla se nesmí zasklívat přímo do dřevěného dílce, nýbrž je třeba je opatřit obvo-
dovou páskou mezi polodrážkou a izolačním sklem. K zajištění dlouhé životnosti těsnění je třeba před aplikací sili-
konu nanést základ nebo je třeba použít speciální silikony s příslušnými aditivy pro zvýšení přilnavosti.

montáž: Okna musí být zabudována se zapuštěním nejméně o 10 cm od líce fasády. Při zabudování s menším za-
puštěním než 10 cm platí redukované záruční lhůty (7 let příp. 5 let u listnatých dřevin dub, kaštan a framire).
Všechny prvky, které navazují na parapety nebo podlahu, kde by se mohla hromadit voda, jako jsou např. rámy, ka-
belové lišty, opláštění atd. musí být uzavřeny silikonem, aby se vyloučilo pronikání vlhkosti do dřeva, které může vy-
volávat změny barvy a odlupování laku.

smLuVní hLEDiskA ZáRuky
Záruka platí výhradně na nová okna, která byla zkonstruována, povrchově upravena a smontována podle „Směrnic
pro povrchovou úpravu oken“. Záruka platí na neporušenost vrstvy laku bez vzniku bublinek a oprýskávání. Menší
odchylky stupně lesku do 10 jednotek lesku se naproti tomu tolerují, stejně jako odchylky přírodní barvy dřeva
u lazurových povrchových úprav.

přEDpokLADy pRo pLAtnost ZáRuky:
� Písemné podání žádosti u společnosti ADLER a předání potřebných informací (název Trmy, IČO, adresa, e-mail).
� Podpis záruční listiny ve trojím vyhotovení.
� Důsledné dodržování pokynů v aktuálních technických listech a "Směrnicích pro povrchovou úpravu oken".
� Archivace dodacích listů a faktur pro prokázání data montáže.
� Předání příručky pro údržbu oken uživateli, aby si mohl přečíst příslušné informace o správné údržbě a o opravách

při poškození.

Uvolňování interních látek (jako např. pryskyřice, guma) není předmětem záruky. Záruka se dále nevztahuje na me-
chanická poškození např. kroupami nebo povodněmi, které poškozují lak a mohou mít za následek pronikání vody pod
vrstvu laku. V těchto případech je třeba poškozená místa co možná nejdříve opravit. To platí i pro poškození dílců
vlhkostí v důsledku difúze, ke kterým může dojít vinou špatného větrání. Reklamace je třeba předat písemně tech-
nickému servisu společnosti ADLER (viz str. 4). Do 15 dnů se na místo reklamace dostaví technik společnosti Adler
k posouzení v souladu s dále uvedeným postupem při vyřizování reklamací. Společnost ADLER si vyhrazuje rozhod-
nutí, zda na její vlastní náklady bude provedena oprava nátěru nebo výměna dílce. Další plnění náhrady škody nej-
sou zahrnuta v záruce. Záruka neomezuje případné právní nároky na záruční plnění a platí výhradně pro Českou
republiku.
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� Předání příručky pro údržbu oken uživateli, aby si mohl přečíst příslušné informace o správné údržbě a o opravách

při poškození.

Uvolňování interních látek (jako např. pryskyřice, guma) není předmětem záruky. Záruka se dále nevztahuje na me-
chanická poškození např. kroupami nebo povodněmi, které poškozují lak a mohou mít za následek pronikání vody pod
vrstvu laku. V těchto případech je třeba poškozená místa co možná nejdříve opravit. To platí i pro poškození dílců
vlhkostí v důsledku difúze, ke kterým může dojít vinou špatného větrání. Reklamace je třeba předat písemně tech-
nickému servisu společnosti ADLER (viz str. 4). Do 15 dnů se na místo reklamace dostaví technik společnosti Adler
k posouzení v souladu s dále uvedeným postupem při vyřizování reklamací. Společnost ADLER si vyhrazuje rozhod-
nutí, zda na její vlastní náklady bude provedena oprava nátěru nebo výměna dílce. Další plnění náhrady škody nej-
sou zahrnuta v záruce. Záruka neomezuje případné právní nároky na záruční plnění a platí výhradně pro Českou
republiku.



ADLER AquAwooD highREs®

Záruční podmínky
na životnost povrchových úprav oken

postup při řEšEní REkLAmAcí ZE ZáRuky nA poVRchoVÉ úpRAVy okEn

pREAmbuLE
Záruka je vázána na důkaz společnosti ADLER i výrobce oken, že v případě všech použitých produktů se jedná o pro-
dukty ADLER a ty byly aplikovány v předepsaných skladbách laku. K tomuto účelu jsou v laku použity speciální umělé
značkovače, jimiž lze jednoznačně prokázat identitu použitého produktu. Po našem schválení může nezávislý institut
o� Technologie & Innovation GmbH vypracovat posudek, který potvrdí, zda lazura aplikovaná na reklamovaný kus ob-
sahuje tento značkovač. Je-li toto potvrzeno, prohlásí společnost ADLER, že se jedná o produkt ADLER, který odpo-
vídá uvedeným podmínkám záruky. Možnost, že si tento posudek mohou vyžádat obě strany, je základem
věrohodnosti a skutečné účinnosti každé záruky.

řEšEní REkLAmAcí
Zjistí-li zákazník vadu nalakované plochy vnějšího okna, která je podle jeho názoru způsobena samotným lakem, je
třeba tuto vadu nahlásit písemně do 60 dnů od jejího vzniku prostřednictvím mailu technickému servisu společ-
nosti ADLER.

Je-li tomu tak, navštíví náš technik zákazníka a na místě ověří,
� že okno bylo vyrobeno v souladu se „Směrnicemi pro povrchovou úpravu oken“;
� že byly použity skladby a tloušťky laku, předepsané v technických listech.

Je-li toto potvrzeno, vypracuje technik společnosti ADLER do 30 dnů svůj posudek a zákazník obdrží písemnou
zprávu k příčinám vady a popřípadě návrhy na její odstranění.
Zákazník může akceptovat naši zprávu nebo nechat vypracovat další posudek.

K tomuto účelu se zašle poškozený díl institutu o� Technologie & Innovation GmbH ve Vídni (Rakouský výzkumný
ústav chemie a techniky). Tam se zjistí, zda se skutečně jedná o produkt ADLER a jaké příčiny mohly způsobit vadu.
Zjistí-li institut o� Technologie & Innovation GmbH přítomnost značkovače ADLER, provedou se příslušné zkoušky.
Jsou-li příčinou vady produkty ADLER, přebíráme veškerou zodpovědnost za nový nátěr nebo výměnu dílců, na nichž
se vyskytla vada včetně nákladů na posudek.

Určí-li institut o� Technologie & Innovation GmbH, že příčinou vady jsou jiné faktory, hradí zákazník sám opravu
dveří/oken i náklady na posudek institutu o� Technologie & Innovation GmbH. nabízíme tedy smluvně sta-
novený postup s posudkem, při němž institut o� Technologie & Innovation GmbH se svou technickou spe-
cializací a se svým know-how v oblasti ochrany a lakování dveří/oken v exteriéru působí jako nezávislý roz-
hodčí soud.

Tento postup zaručuje serióznost záruky a chrání jak nás samotné, tak i výrobce oken před posudky, které nejsou
nezávislé. Před ukončením řízení, prokázáním příčin a stanovením opatření k odstranění škody nesmí zákazník pro-
vádět žádné opravy, jinak veškeré nároky zanikají.

Váš kontaktní partner ADLER je:

Adler Česko s.r.o.
Pražská 675/10, 642 00 Brno - Bosonohy
tel.: +420 544 211 930, +420 544 211 931
fax: +420 549 213 229
www.adlercesko.cz, office@adlercesko.cz

Dr. Manfred Oberreiter
jednatel
ADLER-Werk Lackfabrik


	1
	2
	3
	4



