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CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU
Beton  jest  materiałem,  który  po  odlaniu  ma  niepowtarzalny  charakter  i
kolorystykę. Z uwagi na nierównomierne rozłożenie barw na powierzchni oraz
nierówne  ukształtowanie  powierzchni,  klient  oświadcza,  iż  jest  w  pełni
świadomy  specyfiki  materiału  jakim  jest  beton.  Powierzchnia  betonu
pozbawiona  jest  porów  dzięki  czemu  wykazuje  się  odpornością  na
wchłanianie pyłów oraz cieczy.  Wszelkie  powierzchnie narażone, podlegają
procesowi  impregnacji  na  etapie  produkcji.  W  związku  z  czym  nie  ma
konieczności dodatkowego zabezpieczania produktu.

ZASTOSOWANIE
Fronty  meblowe  przeznaczone  są  do  montażu  stolarskiego  jako  element
dekoracyjny mebla. Ze względu na konstrukcję frontu oraz niewielką wagę,
nie przewiduje się specjalnych wskazań dotyczących konstrukcji mebli  oraz
używanych narzędzi stolarskich. Wszelkie uwagi dotyczące obszaru roboczego
frontów zawarte są w dziale INSTRUKCJE MONTAŻOWE.
Płyty  betonowe  –  inaczej  panele  naścienne,  znajdują  zastosowanie  jako
element dekoracyjny wnętrz. Ze względu na konstrukcję oraz niewielką wagę,
płyty mogą być montowane bezpośrednio do ściany zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w dziale  INSTRUKCJE MONTAŻOWE.  Nie przewiduje się potrzeby
wykonywania specjalnych konstrukcji nośnych lub podporowych służących do
montażu Płyt betonowych.

WAŻNE – W żadnym przypadku nie należy traktować Płyt betonowych jako
podłoża  nośnego.  W  celu  zamontowania  jakichkolwiek
urządzeń/konstrukcji  zaleca  się  wcześniejsze  przygotowanie  podłoża  z
uwzględnieniem montażu płyt betonowych.

KOLORYSTYKA, WYMIARY ODSTĘPSTWA WYMIAROWE
Oferujemy  3  kolory  frontów  meblowych  i  płyt  betonowych:  White,  Cold
Gray , Warm Gray

Fronty meblowe
Grubość  frontów  meblowych  dostosowana  jest  do  oferowanych  na  rynku
standardów i wynosi 19 mm. Waga:~ 12,75/1m2 
Wymiary:  długość  i  szerokość  wykonywane  są  na  indywidualne  zlecenie
Klienta.

Płyty betonowe
Grubość standardowych płyt betonowych wynosi 19 mm. Waga:~ 12,75/1m2 

Na  zamówienie  możliwe  jest  wykonanie  płyt  w  innej  grubości,  innym
rozmiarze oraz kształcie.

Tolerancja wymiarowa elementów wynosi 2mm (+/-1mm).
Tolerancja grubości materiału wynosi 2mm (+/-1mm).

INSTRUKCJE MONTAŻOWE
Fronty meblowe

Płyty betonowe
JAKI MONTAŻ? Myślę, że lepiej wskazać rozwiązanie gotowe – będzie bardziej
uniwersalnie i bezpiecznie dla nas. W miarę jak nabierzemy doświadczenia to
możemy zaproponować nasz produkt. 

Ze względu na tolerancje wymiarową i charakter materiału jakim jest beton,
przed  montażem,  należy  zaplanować  rozłożenie  poszczególnych  płyt  na
ścianie i ustalić kolejność montażu.

 
UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA
Beton jest materiałem o określonej odporności. Należy więc zwrócić uwagę
na  użytkowanie  zgodne  z  przeznaczeniem.  Podczas  transportu  oraz
rozpakowywania, a także użytkowania powinno unikać się uderzeń ciężkimi
lub  ostrymi  przedmiotami,  ponieważ  może  to  spowodować  uszkodzenie
struktury  betonu.  Powierzchnia  frontów  oraz  płyt  została  zabezpieczona
impregnatem w związku z czym nie powinna ulegać zaplamieniu. Jednakże
zaleca  się  usuwanie  wszelkich  substancji  bezpośrednio  bo  zabrudzeniu
powierzchni.  Fronty i  płyty czyścić  mokrą  szmatką  lub gąbką z  płynem do
mycia naczyń.  Nie należy intensywnie szorować ani stosować agresywnych
środków  czyszczących  oraz  środków  ściernych.  Należy  unikać  kontaktu  z
takimi chemikaliami jak: aceton, rozpuszczalniki, denaturat, środki chemiczne
zawierające amoniak lub chlor. 
Odradza  się  samodzielnego  docinania,  otworowania,  szlifowania  i  innej
ingerencji w kształt oraz strukturę powierzchni płyt i frontów. Wyjątkiem jest
dokonanie  nawierceń  potrzebnych  do  montażu  uchwytów  meblowych  we
frontach.

PAKOWANIE I TRANSPORT
Zarówno  płyty  jak  i  fronty  pakowane  są  na  specjalnie  do  tego
przygotowanych paletach.  Każdy element oddzielony jest od poprzedniego
przekładką.  Rogi  zabezpieczone  są  specjalnymi  narożnikami,  całość
dodatkowo  owinięta  jest  folią  spinającą.  Na  potrzeby  transportu  płyty  i
panele mogą być układane na płasko lub w pionie w zależności od długości
elementów.  W  przypadku  rozładunku  płyt  ustawionych  pionowo,  należy
upewnić  się,  że  rozpakowywane  elementy  mają  wystarczające  podparcie
zabezpieczające  płyty  przed  przewróceniem.  Palety  należy  transportować,
przenosić  i  rozpakowywać z należytą  ostrożnością  w sposób  ograniczający
wstrząsy  i  uderzenia.  Niedopuszczalne  jest  piętrowanie  palet.  Po
rozpakowaniu  elementy  powinny  być  składowane  w  suchych  zamkniętych
pomieszczeniach w temperaturze pokojowej. Nie powinny być narażone na
czynniki atmosferyczne.

WARUNKI GWARANCJI
1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, począwszy od dnia zakupu.
2. W przypadku gdy odbiorca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi.
3.  Odbiorca,  w  czasie  nie  przekraczającym  24  godziny  od  daty  odbioru
towaru,  zobowiązany  jest  do  sprawdzenia  go  pod  kątem  ilościowym  i
jakościowym. Po tym okresie uwzględnia się jedynie reklamacje wynikającą z
niezgodności towaru z umową. 
4.  Gwarancja  obejmuje  wady  powstałe  wskutek  przyczyn  tkwiących  w
wyrobie.
5. Gwarancja traci swą zasadność w przypadku wad i uszkodzeń powstałych
wskutek:
a) transportu
b)  zaniechania  przez  Odbiorcę czynności  związanych  ze  standardową
eksploatacją,  czyszczeniem, konserwacją  oraz  użytkowaniem niezgodnym z
przeznaczeniem  i  właściwościami  produktu  –  w  szczególności  wskutek
używania nieodpowiednich środków chemicznych
c)     okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Odbiorca lub  osoby
trzecie
d) niewłaściwego montażu dokonanego przez  Odbiorcę,  za który Firma nie
ponosi odpowiedzialności
6.  Gwarancja  nie  obejmuje  bezumownych  prac  dokonanych  przez
pracowników Sprzedawcy na rzecz Odbiorcy
7. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy
o  ewentualnych  wadach  produktu,  powstałych  w  skutek  zgodnego  z
przeznaczeniem użytkowania. W przeciwnym razie dalsze wady powstałe w
wyniku użytkowania wadliwego towaru nie będą mogły stanowić podstawy
reklamacji,  ponieważ  powstały  na  skutek  zaniechania  Odbiorcy lub  osób
trzecich.
8. Wadę Strony stwierdzają protokolarnie po dokonaniu oględzin.
9.  Wysokość  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  nie  może  przekroczyć  wartości
towaru stanowiącego przedmiot reklamacji.
10. Reklamację należy zgłaszać:
a) za pośrednictwem poczty  elektronicznej,  wysyłając zgłoszenie  na  adres:
info@hen.systems
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b) drogą pocztową, wysyłając zgłoszenie na adres: HTM S.C., ul. Komorowicka
11, 43-502 Czechowice Dziedzice z dopiskiem HEN.SYSTEMS
c)  składając pisemne zgłoszenie reklamacyjne w siedzibie Sprzedawcy
12. Zgłoszenie reklamacyjne jest bezzasadne w przypadku wad powstałych w
skutek błędów zawartych w dokumentacji dostarczonej przez Klienta.
13. Reklamacja nie może dotyczyć różnic w tonacji kolorystycznej oraz innych
właściwości jakimi charakteryzuje się beton.

14.  Sprzedawca zobowiązany jest do odpowiedzi na prawidłowe zgłoszenie
reklamacyjne w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od nadesłania
reklamacji.
15.  Zgłoszenie  reklamacji  nie  zwalnia  Odbiorcy z  końcowego  rozliczenia
zamówienia.
16.  Reklamowane  towary  wysyłane  są  do  siedziby  Sprzedawcy na  koszt
Odbiorcy,  w  przypadku  uznania  reklamacji,  koszty  te  są  zwracane.  W
przypadku  gdy  oględziny  związane  z  reklamacją  muszą  zostać
przeprowadzone  w  siedzibie  Klienta,  koszty  takiego  postępowania  muszą
zostać zaakceptowane przez obie Strony i poniesione przez  Odbiorcę przed
przystąpieniem do oględzin.
17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z kosztów oględzin 
odbywających się w siedzibie Odbiorcy.
WAŻNE – w przypadku uszkodzenia przesyłki kurierskiej  lub stwierdzenia
braków,  Odbiorca  powinien  wystąpić  z  roszczeniami  do  firmy
transportowej,  dokumentując  zdarzenie  poprzez  spisanie  protokołu  oraz
dokonanie dokumentacji fotograficznej w obecności kuriera. W przypadku
zaistnienia  tego  typu  sytuacji  Sprzedawca  wyłączony  jest  od
odpowiedzialności.

WARUNKI PŁATNOŚCI
1.  W  celu  realizacji  zamówienia  Odbiorca zobowiązany  jest  to  uiszczenia
zadatku w wysokości 50% wartości brutto zamówienia, w terminie do 3 dni
od  momentu  obustronnego  potwierdzenia  zamówienia.  Zadatek  powinien
zostać  wpłacony  na  rachunek  bankowy  Sprzedawcy wskazany  w
„Potwierdzeniu Zamówienia” lub gotówką w siedzibie Firmy.
2.  W  przypadku  braku  wpłaty  zadatku  lub  niedotrzymania  terminu  jego
wpłaty, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego terminu
realizacji  zamówienia,  bądź  do  odstąpienia  od  jego  realizacji.  W  obu
przypadkach  Odbiorca zostanie  poinformowany  drogą  elektroniczną  lub
pocztową.
3. Jeżeli realizacja potwierdzonego zamówienia nie może dojść do skutku z
przyczyn  nie  zależnych  od  Sprzedawcy lub  odstępuje  się  od  realizacji
zamówienia z winy Odbiorcy, wówczas Sprzedawca ma prawo do zachowania
wpłaconego wcześniej zadatku.
4.Pozostałą  część  należności  należy  wpłacić  na  rachunek  bankowy  na
podstawie  faktury  VAT,  w  terminie  określonym  na  fakturze  lub  gotówką
najpóźniej  w  dniu  dokonania  montażu.  Chyba,  że  strony  ustalą  inaczej  w
odrębnym porozumieniu.
5.  Za  datę  dokonania  płatności  przyjmuje  się  datę  uznania  płatności  na
koncie bankowym Zleceniobiorcy.

CENY TOWARÓW
1.  Sprzedawca zastrzega  sobie  prawo do dowolnego udzielania  upustów i
rabatów na wszelkie oferowane przez siebie produkty i usługi. Ceny zawarte
w  cennikach  nie  mają  charakteru  wiążącego,  a  jedynie  informacyjny.
Sprzedawca informuje, iż ceny wiążące przedstawione są w „Potwierdzeniu
zamówienia” wysyłanym do Odbiorcy.
2. Prezentowane ceny są cenami brutto chyba że Strony ustaliły inaczej.
3. W przypadku braku wpłaty zadatku Sprzedawca ma prawo do ponownego
ustalenia  cen.  Wpłata  zadatku  gwarantuje  utrzymanie  ceny  na  ustalonym
poziomie.
4. Wszelkie towary sprzedawane na terenie Polski objęte są 23% podatkiem
VAT.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  W  sprawach  spornych,  nieuregulowanych  powyższymi  ustaleniami
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a prawem właściwym jest
prawo polskie.
2.  Spory  powstałe  w  wyniku  realizacji  zamówienia  przez  Firmę,  będą
rozstrzygane polubownie.  W przypadku braku porozumienia,  spor zostanie
rozstrzygnięty na drodze sądowej, gdzie sądem właściwym jest Sąd w Bielsku
Białej.
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