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OBVESTILO O NARAVNEM IZVORU IN TOLERANCAH
OBVESTILO !
Marmorji in Graniti so materiali naravnega izvora, zato so možna večja odstopanja
v barvi in strukturi, ki pa ne more biti vzrok reklamacije, saj je vsak še tako
majhen košček kamna unikat.
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Razstavljeni vzorci so namenjeni samo kot prikaz osnovnih barvnih in strukturnih
značilnosti določenega materiala-izdelka, zato lahko dobavljeno blago močneje oz.
zelo močno barvno in strukturno odstopa od razstavljenih vzorcev, kar pa ne more biti vzrok
za reklamacijo.
Po končani montaži priporočamo uporabo protivodne in protioljne zaščite za
naravni kamen !
Na že montirane izdelke reklamacije ne priznavamo, razen v primeru naše montaže
Vračilo ali zamenjava pri nas kupljenih izdelkov ni možna !
Določeni naravni materiali lahko čez čas po končani montaži pričnejo z obarvanjem
oz. izcvetanjem železovega oksida rumeno rjave barve, kar je normalen pojav pri
naravnih kamnih in ga ni mogoče v naprej predvideti, zato reklamacije niso možne !

Spoštovani kupec,
obveščamo vas, da je dovoljena toleranca v merah (debelina, dolžina in širina) – odmik v naravnem
kamnu – Marmor, Granit in Tehnični Marmor po mednarodnih standardih Evropske Unije / + - 2 mm !
Obveščamo vas tudi, da zaradi težje izdelave komadov, ki so manjši od dimenzije
50 x 50 cm zaračunamo za dimenzijo 50 x odvisno od širine (15-20-25-30) ne glede na dimenzijo !
OPOZORILO:granitne in marmor ploščice dim. 61x30,5x1cm - imajo zaradi velike dimenzije možnost
elastičnosti – upogiba površine v sredini ploščice za 1.-2. mm,
kar je značilnost vseh naravnih materialov, zato priporočamo montažo ploščic brez zamika oz. z
maksimalnim zamikom 15.cm( ¼) med ploščicami.
OPOZORILO:Obveščamo vas, da so gotove granitne ali marmor ploščice deb. 1cm in gotovi granitni
ali marmor tlaki, žgani ali polirani deb. 1,5 cm, 2cm ali 3cm žagani iz drugih blokov kot velike plošče
(dim. cca. 250x150cm) deb. 2. in 3.cm ( iz katerih se izdelujejo police, stopnice, kuhinjski pulti….)
zato lahko prihaja med njimi do velikih barvnih in strukturnih razlik, kar pa ne more biti vzrok za
reklamacijo -priporočamo ogled pred nakupom!

OPOZORILO:
VSI NARAVNI MATERIALI (MARMORJI, GRANITI, QUARTZITI, ŠKRILJI... ) IN TEHNIČNI MARMORJI NAREJENI NA OSNOVI
MARMORJA ALI TEHNIČNI KAMNI NAREJENI NA OSNOVI QUARTZA, LAHKO OB DALJŠI ZUNANJI IZPOSTAVLJENOSTI
VREMENSKIM VPLIVOM (DEŽ, MRAZ, VROČINA, SONČNI ŽARKI... ) SPREMENIJO PRVOTEN ODTENEK BARVE IN POSLEDIČNO
POTEMNIJO ALI POSVETLIJO.
MATERIALI V ZELO SVETLIH ODTENKIH (KJER PREVLADUJEJO ODTENKI BELE BARVE) LAHKO RAHLO PORUMENIJO
OZIROMA POSIVIJO.
MATERIALI (KJER PREVLADUJEJO ODTENKI BELE BARVE) LAHKO RAHLO PORUMENIJO TUDI V NOTRANJIH PROSTORIH PO
DALJŠI IZPOSTAVLJENOSTI SONČNIM ŽARKOM .
IZDELKI, KI SO LEPLJENI Z DVO KOMPONENTNIMI EPOKSI LEPILI V VEČJE KONČNE IZDELKE (RUSTIKA, MOZAIKI, OBROBE......),
LAHKO OB DALJŠI ZUNANJI IN NOTRANJI IZPOSTAVLJENOSTI VREMENSKIM VPLIVOM (DEŽ, MRAZ, VROČINA, SONČNI
ŽARKI...) SPREMENIJO BARVO LEPILA - LEPILO LAHKO POSVETLI ALI POTEMNI ...

VSE NAVEDENE SPREMEMBE ŽAL NE MOREJO BITI VZROK ZA REKLAMACIJO.

