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Garantiitingimused

Olly Terasprofiilid AS (tootja) fikseerib käesolevates ga-
rantiitingimustes õhukestest lehtterasest polüestervärvkate 
(SP), Alutsink (AZn) ja polüuretaanvärvkate (PUR) toodete 
pinnakatete garantiiga seonduva.

• PUR pinnakatte korral on pinnakatte garantii 20 
aastat alates tootja poolt toote kohaletoimetamisest 
alates;

• AZn pinnakatte korral on pinnakatte garantii 20 
aastat alates tootja poolt toote kohaletoimetamisest 
alates;

• SP pinnakatte korral on pinnakatte garantii 10 aastat 
alates tootja poolt toote kohaletoimetamisest alates.

Nimetatud garantii alla kuuluvad hoonete katuse- ja sein-
akatted, mis on valmistatud polümeerkattega materjalist, 
mis on paigaldatud tootja paigaldusjuhendi kohaselt ja mille 
ekspluatatsioon on toimunud normaaltingimustel.

Garantii laieneb järgmistele ilmastikutingimustest põh-
justatud pinnakatte vigastustele:

• kattekihi irdumine lehe pinnast;
• kattekihi pragunemine või killunemine;
• värvitooni ebaühtlane muutumine.

Garantii kehtivuseks on kohustuslik:

• Katuse- ja seinaprofiilid on paigaldatud vastavalt tootja 
(Olly Terasprofiilid AS) paigaldusjuhenditele ja kehti-
vatele standarditele;

• Terasprofiili paanide kinnitamiseks on kasutatud kehti-
vate standardite kohaseid kinnitusvahendeid.

Garantii alla ei kuulu:

• Värvitooni ühtlased muutused, pleekimine, või määr-
dumisest tulenevad muutused.

• Pinnakatte läike muutused.
• Erandlike ilmastikutingimuste või kemikaalide toimel 

tekkinud pinnakatte vigastused (erandlikeks ilmasti-
kutingimusteks loetakse ebanormaalset suurt kemikaa-
lide sisaldust õhus näiteks gaaside, aurude või vedelike 
näol, samuti ebanormaalset kõrget tolmu kontsentrat-
siooni).

• Võõrkehade, tulekahju, plahvatuse, tormi, maavärina, 
kiirguse, üleujutuse, välgulöögi, keeristormi, rahe ja 
muu loodusõnnetuse põhjustatud vigastustele, seal-
hulgas ka kuritarvitustest ja hooletustest põhjustatud 
vigastustele.

• Oskamatust hoone püstitamisest või hoone konstrukt-

siooniosade ebaõigest paigaldamisest põhjustatud vigastused.
• Lehtede lõikeservad.
• Toodete transpordil ja paigaldamisel või pärast seda teki-

tatud mehaanilised  vigastused.
• Tooted, mis on paigaldatud kõrge soolakontsentratsiooniga 

aladele (näiteks merekalda lähedus) või suure õhusaastega 
aladele.

Lõpptarbija kohustused:

Kui tootel ilmnevad vigastused, mis nõuavad garantiitingimus-
te rakendamist, on lõpptarbija kohustatud sellest kohe teatama 
müüjale (või edasimüüjale) mitte hiljem kui 10 päeva jooksul 
pärast pinnakatte vigastuse avastamist.

Tootjal peab saama mõistliku võimaluse kontrollida tooteid, mis 
on väidetava garantiijuhtumi aluseks, samuti nende paigaldamise 
töömeetodeid ja tarneviisi. 

Garantiihüvitiste kord:

Ostja kontrollib koos müüjaga (edasimüüjaga) kahjustatud objek-
ti. Juhul kui pinnakatte vigastustest oli ettenähtud viisil teatatud 
ning vigastus on ilmne, vahetab tootja (Olly Terasprofiilid AS) 
omal äranägemisel vigased tooted uutega või taastab pinnakatte 
värvimise teel.

Kui reklamatsioon puudutab värvitooni muutumist, peab toon-
imuutus olema selgelt eristatav ümbritsevast materjalist 15m 
kauguselt.

Garantiikorras hüvitamisele ei kuulu kulutused ja avariid, mis on 
vahetult või kaudselt põhjustatud pinnakatte vigastustest. Olly 
Terasprofiilid AS ei hüvita vigastatud lehe demontaaži ja uue lehe 
paigaldamisega seotud kulutusi. Maksimaalne hüvitis pinnakatte 
remondi eest on seotud katte ekspluatatsiooniajaga alljärgnevalt:

Kasutusaeg:

Maksimaalne hüvitis:
• 0-3 aastat 100%;
• 4-6 aastat 60%;
• 7-10 aastat (PUR ja AZn puhul 20 aastat) 30%.

Ülevärvitud või asendatud lehtede garantii kestab pinnakatte 
esialgse garantiiaja lõpuni. Garantiihüvitise piirväärtuseks on 
praagiks tunnistatud lehe esialgne maksumus. Olly Terasprofii-
lid AS jätab endale õiguse muuta käesolevaid garantiitingimusi, 
sellisel juhul jääb juba müüdud toodetele kehtima garantiitingi-
mused, mis kehtisid nende toodete müügiperioodil.


