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Warunki gwarancji
1. Na wszystkie elementy ogrodzeñ (s³upki, p³yty pe³ne, a¿urowe) producent udziela gwarancji na okres 12 miesiêcy.
Uprawnienia z tytu³u gwarancji przys³uguj¹ tylko w przypadku pe³nej i terminowej zap³aty.
W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje siê z wykonaniem ogrodzenia i sk³ada
reklamacjê. Producent dokonuje oglêdzin w miejscu wskazanym przez Nabywcê celem zbadania zasadnoci
reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na
zasadach uzgodnionych obustronnie.
W szczególnych przypadkach Producent ma prawo odmówiæ zobowi¹zañ gwarancyjnych w sytuacji, gdy
Nabywca wiedzia³ o wadzie w chwili odbioru wyrobu lub gdy wada jest ma³o istotna i nie obni¿a wartoci u¿ytkowej
wyrobu.
UWAGA: niew³aciwe wykonanie ogrodzenia (niezgodne z instrukcj¹) koñczy siê jego zniszczeniem,
niezale¿nie od tego z jakiego materia³u jest wykonane. Czynnikiem sprawczym bêdzie miêdzy innymi z³e zabudowanie
s³upków, brak trwa³ego umocowania p³yt .
2. Przed rozpoczêciem wykonania ogrodzenia nale¿y sprawdziæ czy jego elementy nie s¹ uszkodzone i w razie potrzeby
od razu reklamowaæ u sprzedawcy. W sytuacji kiedy dostawc¹ towaru na wskazane miejsce jest firma PREFBET
kupuj¹cy zobowi¹zuje siê do sprawdzenia dostawy (iloæ, jakoæ, zgodnoæ wzoru). Towar odebrany bez zastrze¿eñ
uznaje siê jako wolny od wad widocznych. Po zabudowaniu takich elementów ogrodzenia reklamacja bêdzie
niemo¿liwa. W okresie objêtym gwarancja producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikaj¹ce z wadliwego
wykonania ogrodzenia oraz za uszkodzenia mechaniczne.
Reklamacji nie podlegaj¹ wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych na przyk³ad
klêsk ¿ywio³owych w tym nawa³nic i wiatrów ponad 22 m/s!!!
3. Produkowane elementy ogrodzeñ spe³niaj¹ wymagania polskiej normy PNEN 12839; Prefabrykaty betonowe;
Elementy ogrodzeñ. Niniejsza norma obejmuje prefabrykowane elementy betonowe (z betonu zbrojonego lub
sprê¿onego) do wznoszenia ogrodzeñ.
4. Sprzedawane elementy ogrodzeñ betonowych s¹ koloru szarego (naturalny kolor betonu). Mo¿na je malowaæ
specjalnymi farbami do zastosowañ zewnêtrznych. Daje to nabywcy mo¿liwoæ uzyskania koloru w zale¿noci od
upodobañ.
Elementy s¹ przeznaczone do stosowania jako niekonstrukcyjne lub czêciowo konstrukcyjne.
5. Instrukcja monta¿u
Ogrodzenia betonowe
Ogrodzenia betonowe buduje siê w kolejnoci innej ni¿ pozosta³e. Wyznaczamy liniê ogrodzenia, wytyczamy poziom
terenu w celu uwzglêdnienia ewentualnych uskoków. Rozpoczynamy od wkopania pierwszego s³upka, ustawia siê go w
pionie zgodnie z poziomem przylegaj¹cego terenu. Pod s³upki nale¿y wykonaæ do³ki o ciankach pionowych i
podk³adaæ du¿e p³askie kamienie lub bloczki betonowe aby zabezpieczyæ je przed nadmiernym osiadaniem. S³upki
nale¿y dodatkowo usztywniæ kamieniami lub gruzem u³o¿onym w dolnej czêci wykopu i na górze a nastêpnie ca³¹
przestrzeñ wykopu pod s³upek wype³niæ rzadkim betonem klasy B15.
Fundament wraz z s³upkami winien byæ zag³êbiony zgodnie z lokalnymi warunkami przemarzania gruntu. Do
ustawionego s³upka dosuwa siê pierwsz¹ doln¹ p³ytê wsuwaj¹c jej bok w rowek s³upka. Nastêpnie dostawia siê drugi
s³upek tak aby p³yta drugim bokiem wesz³a w jego rowek. W ten sposób ustawia s¹ kolejno trzy do piêciu przêse³ i
dopiero wsuwa kolejne p³yty wype³niaj¹c ogrodzenia do w³aciwej wysokoci (schodkowo).
Przestrzenie miêdzy koñcami p³yt a dnem rowka zalewa siê rzadk¹ zapraw¹ cementow¹ lub wype³nia piank¹
monta¿ow¹ odporn¹ na dzia³anie czynników atmosferycznych.
Dolna p³yta powinna przylegaæ lub byæ wpuszczona do gruntu w celu uszczelnienia ogrodzenia i zabezpieczenia go
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przed podkopywaniem przez zwierzêta. W ten sposób mo¿na równie¿ regulowaæ wysokoæ ogrodzenia. W wersji typowej
od do³u wstawia siê p³yty pe³ne na górê za a¿urowe.
Ogrodzenie to mo¿na stosowaæ wy³¹cznie do wznoszenia ogrodzeñ o max wysokoci 2,50 m od poziomu
przylegaj¹cego terenu.
Podczas prac monta¿owych bezwzglêdnie nale¿y zwróciæ uwagê aby p³yty by³y utrzymywane w pozycji
pionowej (nie dopuszcza siê przenoszenia p³yt na p³ask).
Zastosowane rozwi¹zania konstrukcyjne umo¿liwiaj¹ szybki i ³atwy monta¿, zarówno we w³asnym zakresie jak i przez
wyspecjalizowane grupy monterskie posiadaj¹ce dowiadczenie w tej bran¿y.
6. Warunki dotycz¹ce transportu i sk³adowania ogrodzeñ
P³yty powinny byæ transportowane w pozycji pionowej (wzd³u¿ d³ugoci p³yty), wszystkie elementy zabezpieczone przed
przesuwaniem siê podczas transportu w celu unikniêcia ewentualnych uszkodzeñ.
Roz³adunek ogrodzeñ zabezpiecza zamawiaj¹cy. Roz³adunek ten jest rêczny (nie mechaniczny). P³yty podczas
roz³adunku nale¿y przenosiæ w pozycji pionowej (wzd³u¿ d³ugoci) i tak je sk³adowaæ do czasu monta¿u.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia powsta³e podczas niew³aciwego roz³adunku i
sk³adowania
Kupuj¹cy zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z treci¹ instrukcji.

