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Warunki gwarancji i reklamacji parapetów
Firma   KOBAX®   jako   producent   parapetów MDF gwarantuje ich wysoką   jakość   wykonania   jak   i   funkcjonalność.  
Produkty  te  są  wolne  od  wad  produkcyjnych.
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Okres  gwarancji  od  potwierdzonej  daty  zakupu  wynosi  24  miesiące  w  przypadku  zabudowy / montażu  przez  firmy
montażowe  lub  stolarskie.
Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie   z   ogólnymi   warunkami   umów   sprzedaży,   udzielona   gwarancja   nie   zwalnia   odbiorcy   od   dokonania  
odbioru  ilościowego  i  jakościowego  w  dniu  zakupu.
Roszczenia  z  tytułu  gwarancji  mogą  być  dochodzone  tylko  w  przypadku  ujawnienia  wad  ukrytych,  które  nie  
zostały  dostrzeżone  przy  odbiorze  towaru.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy sprzedaży, której przedmiotem
świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb
Wszelkie wady podlegające reklamacji będą rozpatrywanie do 21 dni od momentu dostarczenia pisemnego dokumentu
jakim jest formularz reklamacyjny.
Klient może dochodzić roszczeń związanych z demontażem, transportem oraz ponownym montażem tylko do wartości
reklamowanego towaru wg ceny zakupu.
Producent zobowiązuje się do realizacji reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż 30 dni od dnia
dostarczenia przedmiotu reklamacji do firmy KOBAX. W przypadku reklamacji towaru którego producent nie posiada
już w swojej ofercie, klient zobowiązany jest do wyboru produktu z bieżącej oferty w zbliżonej cenie do przedmiotu
reklamacji.
Weryfikacji powierzchni parapetu należy dokonać wzrokowo, a oceniający powinien patrzeć napowierzchnię z odległości
użytkowej, tj. od 0,5 do 1,0 m pod dowolnym kątem. Zaleca się aby oceniający w trakcie oceny zmieniał kąt pod jakim
ogląda powierzchnię (element pozostaje nieruchomy). Wpływ na końcowy wynik oceny mogąmieć tylko wady widoczne
przy zachowaniu opisanych warunków.
Wady  wynikłe  w  okresie  gwarancyjnym,  a  będące  wynikiem  nieprzestrzegania instrukcji  transportu,  przechowywania,
zabudowy,  użytkowania  i  konserwacji,  nie  mogą  być  podstawą  do  wniesienia roszczeń  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi.
Wymiary   produkowanych   wyrobów   mieszczą   się   w   przedziale:    1000  mm   (wysokości)   i   600  mm   (szerokości).  
Po  przekroczeniu  tych wymiarów,  odkształcenia  ulegają  zwiększeniu.  Na  specjalne  życzenie klienta  możemy  wykonać  
elementy  o  wymiarach  maksymalnych  2750 mm  wysokości  i  1250 mm  szerokości,  bez  gwarancji producenta  na  
odkształcenia  (naprężenia  w  materiale  powodujące  jego  wygięcie) . Informacja  ta  podana  zostaje  ze  względu  na  
użyte  w  produkcji  surowce  w  postaci  płyty  MDF,  które  zdaniem  ich  producenta  zachowują  wszystkie  normy,  przez  
co  reklamacje  nie  zostaną  uwzględnione  z  ich  strony. Informacja ta zostaje podana ze względu na użyte w produkcji
surowce w postaci płyty MDF, które zdaniem ich producenta zachowują normę odkształcenia ≤ 3,5 mm/m2, przez co
reklamacje nie zostaną uwzględnione.   
Tolerancja różnicy wymiarów +/- 2 mm na długości i wysokości.
Producent  gwarantuje,  że  stosowane  przez  niego  kleje  dają  w  swoich  wyrobach  najwyższą  odporność  na  
temperaturę  wynoszącą  w  przedziale  80˚ -  90˚C.
Producent  jako  gwarant,  zastrzega  sobie  prawo  do  oceny  i  kwalifikacji  zgłoszonych  uszkodzeń.
Ze  względu  na  specyfikę  procesu  technologicznego,  dopuszczalne  jest  wystąpienie  na  powierzchni  1 m2  produktu,  
wgnieceń,  wysklepień,  przebarwień,  mikropęknięć, nie  przekraczających  2 mm  średnicy  w  ilości  3 szt.  W  przypadku  
tylnych  powierzchni  elementów,  dopuszczalne  ubytki  białej  melaminy  wynoszą:
• w  narożnikach  -  maksymalnie  2  x  2 mm,  2 szt.  na  1  element,
• na  krawędziach  -  maksymalnie  3 %  obwodu  elementu,  szerokość  do  1 mm.
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Reklamacji nie podlegają:
• Montaż i eksploatacja niezgodna z wymogami instrukcji,
• Uszkodzenia  powstałe  na  skutek  pęcznienia  drewna  spowodowanego nadmierną  wilgotnością  w  pomieszczeniu  
(niedostateczna  wentylacja),  brak  skutecznego  zabezpieczenia  przed  niekorzystnym  wpływem czynników  
atmosferycznych,
• Mechaniczne  uszkodzenia  wyrobu  powstałe  z  winy  użytkownika  oraz  wywołane nimi  wady,
• Ingerencja osób  nieuprawnionych  polegającej  na  naprawach,  przeróbkach  itp.,
• Uszkodzenia  powstałe w  wyniku  przypadków  losowych  (powódź,  pożar,  włamanie  itp.),
• Niewłaściwy transport podczas odbioru osobistego,
• Uszkodzenia   powierzchni   wyrobu   (rysy,   pęknięcia   powstałe   podczas   czyszczenia,   wgniecenia;   przebarwienia  
spowodowane  długotrwałym  zabrudzeniem  zaprawą  murarską  i  tynkarską,  wżery  spawalnicze  itp.),
• Różnice w rysunku słoi względem wzornika Folii PVC,
• Różnice w odcieniu folii PVC dla parapetów pochodzących z różnych partii produkcyjnych.  Związane jest to z faktem, iż
producent folii PVC nie gwarantuje powtarzalności odcienia koloru folii w nowych partiach dostawy,
• Różnice w odcieniu lakierów dla parapetów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. W przypadku wykończenia
frontów lakierem nie istnieje możliwość uzyskania identytcznego odcienia lakieru. Wynika to z faktu, że lakier jest
przygotowywany (mieszany) pod każde zamówienie indywidualnie, a dostawca nie gwarantuje 100% odzwozorania
koloru,
• Różnice kolorystyczne wynikające z doróbek elementów. Parapety już użytkowane delikatnie zmieniają swoje barwy
zarówno w przypadku wykończenia parapetów lakierem jak i folią PVC,
• Uszkodzenia związane ze zbyt dużym narażeniem parapetów na działanie wody lub wysokiej wilgoci,   brakiem
skutecznego  zabezpieczenia  przed  niekorzystnym  wpływem czynników  atmosferycznych (dotyczy parapetów na
MDF standard),
• Wszelkie  uszkodzenia,  powstałe  wskutek  niewłaściwego  przechowywania  wyrobu,  niewłaściwej  zabudowy,  obsługi  
i   konserwacji   oraz   innych   przyczyn   (np.   uszkodzenia   wynikłe   przy   transporcie)   nie spowodowanych przez  
Producenta,  mogą  być  usunięte  tylko  na  koszt  nabywcy.  Jeżeli  wyżej  wymienione przyczyny  spowodowały  trwałe  
zmiany  jakościowe  wyrobu  -  udzielona  gwarancja  traci  ważność,
• Uszkodzenia, wady wynikłe z niezaznajomienia się z instrukcją dotyczącą montażu, transportu, przechowywania,
użytkowania, pielęgnacji i konserwacji parapetów przedstawioną poniżej.    
Wszelkie  uwagi  i  reklamacje  należy  zgłaszać  na wypełnionym formularzu reklamacyjnym zamieszczonym na stronie
internetowej.
Kontrolę  zasadności  złożonej  reklamacji  przeprowadza  się  w  siedzibie  firmy  KOBAX ® w  oparciu  o  obowiązujące  
akty  normatywne  i  prawne  -  Kodeks  Cywilny. Wszelkie spory  dotyczące  warunków  gwarancji  rozstrzygane będą  
przed  sądem  właściwym  dla  siedziby  Producenta  -  firmy  KOBAX®.
Kupujący  traci  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji  za  wady  fizyczne,  jeżeli  nie  zawiadomi  sprzedawcy  działu  
handlowego  Firmy KOBAX®  o  wadzie  w  ciągu  1  miesiąca  od  jej  wykrycia.
Kupujący  traci  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji,  jeżeli  dokona  zmian  w  konstrukcji wyrobu  bez  porozumienia
z  Producentem.
Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przedmiotu reklamacji do siedziby firmy wraz z dowodem zakupu
i zgłoszeniem reklamacyjnym (dostępnym na naszej stronie internetowej).
Producent  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  i  konsekwencji  wynikających  z  braku  zaznajomienia  się  przez  
Klienta  ze  wszystkimi  dokumentami  w  postaci  specyfikacji wyrobu, instrukcji użytkowania i montażu parapetów  oraz
cennikiem i informacjami w nim zawartymi. Stolarze, projektanci oraz firmy meblarskie, zamawiający produkty w firmie
KOBAX, zobowiązani są przekazać klientowi końcowemu informacje w niej zawarte.

Instrukcja transportu, przechowywania, użytkowania, pielęgnacji i konserwacji:
Transport:
• Należy przestrzegać aby paczki podczas transportu były przewożone zgodnie z nalepką: „ uwaga szkło!”, „ostrożnie”,
„nie rzucać”
• Jakiekolwiek uszkodzenie opakowania, poprawki pakowania paczek ( zerwane taśmy Kobax) powinny być sygnałem
do otwarcia przesyłek przy dostawcy,
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• Towar powinien być transportowany w oryginalnym opakowaniu dostarczonym przez producenta. W przypadku
konieczności rozpakowania produktu, przed kolejnym transportem powinien on być zabezpieczony w sposób
identyczny, w jaki dokonał tego producent, wszystkie jego powierzchnie powinny być wytarte miękkim materiałem,
w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń mogacych spowodować zarysowania lub zmatowienia powierzchni
produktu w trakcie jego dalszego transportu. W szczególności zalecamy unikanie bezpośredniego kontaktu parapetów  
z tekturą. Reklamowane elementy powinny być wysłane bądź dostarczone osobiście do firmy KOBAX®.
Przechowywanie:
• Parapety powinny być rozpakowane zaraz po dostawie, gdyż folia bąbelkowa i  folia strecz mogą zostawiać ślady na
parapetach (szczególnie lakier)
• Bardzo ważne- Parapety należy przechowywać na leżąco – lewą stroną do góry
• Parapety należy przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem, w pomieszczeniach o wilgotności powietrza
ok. 50%+/-10% oraz temperaturze otoczenia ok. 20 st.C +/- 10st.C.
• Parapety powleczone foliami wysokopołyskowymi są pokryte dodatkowo ochronną folią w celu zabezpieczenia przed
ewentualnymi uszkodzeniami, które mogą powstać podczas produkcji, transportu czy też montażu.  Po zakończeniu
montażu folia musi zostać usunięta.
Użytkowanie:
• Parapety MDF naszej produkcji przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego.  Należy je użytkować zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz warunkami zawartymi w tym dokumencie. Jeżeli konieczne jest przechowywanie
parapetów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, wgnieceniami, rysami jak
również przed wilgocią.
• Nie nanosić jakichkolwiek dodatkowych warst jak farby malarskie, lakiery itp.
• Parapety powinny być chronione przed bezpośrednim długotrwałym działaniem wysokich temperatur czy wody.
Dlatego niedopuszczalne jest gotowanie na parapetach na przenośnych płytach grzewczych, używanie czajników czy
odstawiania gorących naczyń, garnków bezpośrednio na parapet, co może spowodować ich uszkodzenie.
Pielęgnacja i konserwacja:
•
•
•

•
•
•
•

Zabrudzenia usuwać za pomocą miękkiej wilgotnej ( nie mokrej) szmatki. Kontakt z wodą powinien być krótkotrwały.
Niedopuszczalne jest zanurzanie parapetów  w wodzie.
Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych ( proszków, kremów)
nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych ogólnodostępnych środków czyszczących a w szczególności barwnych.
Zanieczyszczenia parapetów środkami mocno barwiącymi powstałe podczas eksploatacji należy niezwłocznie usunąć.
Nie należy dopuszczać do zaschnięcia plam lub zabrudzeń.
Należy zwrócić uwagę aby produkt przeznaczony był do konserwacji a nie do regeneracji parapetów.
Do parapetów lakierowanych oraz foliowanych PVC należy używać mleczka delikatne, niezawierające środków
ścierających, natłuszczających. Producent takich środków zawsze zaleca by przed czyszczeniem przeprowadzić próbę
na najmniej widocznym miejscu parę godzin przed nacieraniem.
Nigdy nie nakładać środków w nadmiernej ilości na środek parapetu i dopiero wówczas rozprowadzić po całości
parapetu,
Należy nanieść niewielką ilość środka do czyszczenia na ściereczkę, tak aby preparat wsiąknął do ściereczki i równomiernie
rozprowadzić po całym parapecie zaczynając od krawędzi i stopniowo przesuwając w stronę środka parapetu.

Instrukcja montażu parapetów:
Nie należy montować parapetów w pomieszczeniach nieogrzewanych i niewentylowanych, ponieważ reagują one na
gwałtowne zmiany klimatyczne. Parapety powinny być montowane po zakończonych pracach murarsko-tynkarskich.
Poniżej przedstawiamy instrukcję montażu parapetu krok po kroku.
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• PRZYGOTOWANIE MURU I SZCZELIN POD PARAPETUsuń stary parapet i dokładnie oczyść mur z resztek pianki
montażowej. Wyrównaj powierzchnię pod nowy parapet.  
Sprawdź wymiar podokiennika. Jeżeli okaże się, że mur
jest zbyt wąski trzeba będzie dodatkowo kotwić parapet
w ścianach. Zmierz odległość pomiędzy ościeżnicą,
a murem. Jeżeli szczelina jest zbyt wąska i parapet się
w niej nie zmieści, skuj nieco muru za pomocą młotka
i przebijaka. W przypadku gdy sytuacja jest odwrotna
na murze wystarczy ułożyć zaprawę cementową w celu
zmniejszenia szczeliny. Niedopuszczalne jest docinanie,
przycinanie parapetu, ponieważ zostanie naruszona
jego zewnętrzna warstwa ochronna, co będzie miało
nieodwracalny wpływ na użytkowanie parapetu i gwarancje.
• MONTAŻ
PARAPETUWpasuj
parapet
w
przygotowane wcześniej otwory. Powinien być
wsunięty co najmniej 5 mm pod ościeżnicę. Zaklinuj
parapet klinami. Dzięki nim wypoziomujesz parapet.

• POZIOMOWANIE PARAPETU- Sprawdź wypoziomowanie
parapetu i czy jest umieszczony równolegle do okna.
Podczas poziomowania płaszczyzny parapetu należy
zachować 2% spadek do środka pomieszczenia. Podłuż
drewniane kliny po bokach i od spodu parapetu.

• WYPEŁNIANIE SZCZELIN- Szczeliny miedzy parapetem
a ścianami oraz pod nim wypełnij pianką montażową.
Po jej wyschnięciu nadmiar obetnij ostrym nożem.
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• SZPACHLOWANIE ŚCIAN- Brzegi parapetu osłoń taśmą z
delikatnym klejem a cały parapet folią. Następnie wypełnij
szczeliny pod parapetem oraz ubytki na ścianie zaprawą
cementową lub szpachlą gipsową. Po wyschnięciu
wyszlifuj do gładkiej powierzchni. Jeżeli parapet posiada
folię ochronną należy ją deliaktnie zerwać. Szpary
pomiędzy parapetem, a ścianami wypełnij silikonem.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią niniejszego dokumentu:

....................................................................................
data, podpis, pieczęć
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