Gwarancja Confidex®
Pierwsza i najlepsza gwarancja
Od ponad 20 lat, Gwarancja Confidex® oferowana przez Tata Steel
jest najlepszą gwarancją w swojej klasie. Confidex® to gwarancja
trwałości produktu obejmująca stalowe blachy powlekane Colorcoat
HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma® stosowane jako zewnętrzne
poszycie ścian i dachów budynków przemysłowych i komercyjnych,
zarówno w systemach nieocieplonych, jak i w płytach warstwowych
czy złożonych systemach montowanych na placu budowy. Confidex®
oferuje najdłuższy okres gwarancyjny i najbardziej kompleksową
ochronę stalowych blach powlekanych w Europie.

Korzyści płynące z rejestracji Gwarancji Confidex®
Zwykle właściciel budynku, wykonawca pokrycia lub producent
systemu pokryciowego może złożyć wniosek o wydanie Gwarancji
Confidex®. W mało prawdopodobnym przypadku wykrycia wady
powłoki można kontaktować się z nami bezpośrednio, niezależnie od
źródła zakupu systemu pokryciowego budynku. W najbardziej
pesymistycznym scenariuszu firma stanowiąca element łańcucha
sprzedaży mogła zakończyć działalność, przez co złożenie reklamacji
byłoby trudne lub nawet niemożliwe bez bezpośredniego kontaktu
z firmą Tata Steel.

Główne zalety
Gwarancja Confidex® jest przejrzysta i prosta. W przeciwieństwie do
wielu innych gwarancji, oferuje ona pełne działania zaradcze w mało
prawdopodobnym przypadku wystąpienia uszkodzenia powłoki.
Jej główne cechy charakterystyczne to:
• Wydłużona ochrona gwarancyjna, na okres do 40 lat w przypadku
Colorcoat HPS200 Ultra® i do 30 lat w przypadku Colorcoat Prisma®.

•

Krawędzie cięte objęte są gwarancją w całym okresie gwarancyjnym.

•

Nie są wymagane żadne inspekcje ani czynności konserwacyjne w celu
zachowania ważności Gwarancji Confidex®. Powyższy zapis nie dotyczy
zastosowania blachy powlekanej Colorcoat HPS200 Ultra® na dachu, który
jest wyposażony w instalację fotowoltaiczną (PV).

•

Jakość potwierdzona wieloletnimi badaniami produktu na całym świecie.

•

W gwarancji nie stosuje się rozróżnienia między różnymi nachyleniami
połaci dachu, obejmując dachy o pochyleniu nawet do 1°.

•

Gwarancja jest oferowana bezpośrednio właścicielowi budynku, tworząc
związek umowny między firmą Tata Steel a właścicielem budynku.

•

Istnieje możliwość pełnego przeniesienia gwarancji w przypadku zmiany
właściciela budynku.

•

Gwarancja pomaga zredukować poziom ryzyka dla każdego ogniwa
łańcucha dostaw.

•

Szybki i łatwy internetowy formularz rejestracji.

•

Na powierzchni blachy Colorcoat HPS200 Ultra® można montować
ramowe konstrukcje z panelami fotowoltaicznymi (PV) bez uszczerbku na
długości udzielonej gwarancji. Oznacza to, że wszystkie płaszczyzny
dachu będą objęte Gwarancją Confidex® na ten sam okres.
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Gwarancje w agresywnych warunkach
Gwarancja Confidex® oferuje ochronę blach stosowanych jako
zewnętrzne poszycie budynku. Jednakże, widzimy rosnące
zapotrzebowanie na ochronę gwarancyjną w wymagających
warunkach wewnątrz budynków, np. wewnątrz zakładów przetwórstwa
odpadów. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, jesteśmy gotowi
oferować gwarancje inne niż Confidex® dopasowane do szczególnych
warunków panujących w danym budynku. Warunki i okres takich
gwarancji są zawsze indywidualnie ustalane i zależą od konkretnych
zastosowań produktu Colorcoat HPS200 Ultra® w danych warunkach.
W przypadku indywidualnych budynków mieszkalnych, firma Tata Steel
oferuje gwarancję za pośrednictwem dostawców systemów
potwierdzającą, że powłoka będzie przylegać do podłoża stalowego
przez ustalony okres czasu. Czynniki wpływające na okres gwarancyjny
obejmują lokalizację geograficzną, otoczenie budynku, sposób
zastosowania i kolor powłoki.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Infolinią Colorcoat
Connection®.

www.colorcoat-online.com

Okresy Gwarancji Confidex® dla Strefy 1 i Strefy 2
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Strefy dostępności Gwarancji Confidex®
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Uwagi
1. Liczby podane w rubryce „Pas Nadmorski” dotyczą budynków znajdujących się
w odległości do 1 km od dowolnego wybrzeża morskiego.
2. Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu
zgłoszeniowym dostępnym na stronie: www.colorcoat-online.com/registration
3. Niezbędnym warunkiem utrzymania ważności Gwarancji Confidex® jest jej
zarejestrowanie w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.
4. Podane na powyższym schemacie okresy obowiązywania gwarancji Confidex®
dotyczą Strefy 1 i Strefy 2. Więcej informacji na temat innych stref można uzyskać
pod adresem www.colorcoat-online.com/confidexmap

Objaśnienia
Północna Europa – Strefa 1.
Północna Europa – Strefa 2.
W przypadku obszarów znajdujących się poza strefami Gwarancji Confidex® prosimy o kontakt z firmą Tata Steel w celu uzyskania dodatkowych
informacji.

www.colorcoat-online.com
Tata Steel
Ul. Piastowska 7
40-005 Katowice
Polska
T: +48 (0) 32 256 25 47
F: +48 (0) 32 256 25 48
Infolinia Colorcoat Connection®
T: +48 (0) 58 627 46 52
E: colorcoat.connectionpl@tatasteel.com

Registered Office: 30 Millbank London SW1P 4WY.
Registered in England No. 2280000.

Znaki handlowe firmy Tata Steel UK Limited
Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma oraz
Confidex to znaki handlowe firmy Tata Steel UK Limited.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były
precyzyjne. Niemniej jednak Tata Steel Europe Limited ani jej spółki zależne
(włączając Tata Steel UK Limited) nie biorą odpowiedzialności za błędy ani za
informacje, które mogą zostać uznane za wprowadzające w błąd. Opisy lub
sugestie dotyczące stosowania wymienionych produktów lub metod pracy są
podane tylko w celach informacyjnych, a Tata Steel Europe Limited ani jej spółki
zależne nie biorą za nie odpowiedzialności.
Przed użyciem produktów lub usług oferowanych lub wytworzonych przez Tata
Steel Europe Limited i jej spółki zależne nabywca powinien upewnić się, że są
one odpowiednie dla danego zastosowania.
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