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Gwarancja Confidex®

Pierwsza i najlepsza gwarancja

Corus Colors

Firma Corus była pierwszym producentem stali, który zaoferował gwarancję dla powlekanych wyrobów stalowych w roku 1990,
a Gwarancja Confidex® pozostaje najlepsza w swej klasie już od ponad 15 lat. W przeciwieństwie do innych gwarancji, w których
powtarzane są deklaracje z nagłówka, Gwarancja Confidex® stanowi efekt wieloletniego doświadczenia naszej firmy w dziedzinie
technologii powłok oraz rozwijania produktów. Confidex® firmy Corus jest najbardziej wszechstronną gwarancją na powlekane
blachy stalowe w całej Europie; gwarancja ta dotyczy blach Colorcoat HPS200® Ultra i Colorcoat Prisma®.

Rejestracja Gwarancji Confidex® zapewnia inwestorowi bezpośredni kontakt
z firmą Corus.

Główne cechy
Gwarancja Confidex® jest jasna 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:

• Okres gwarancyjny rozszerzony na 40 lat w przypadku
Colorcoat HPS200® Ultra.

• W okresie gwarancyjnym nie są wymagane żadne przeglądy ani
konserwacje.

• Krawędzie cięte objęte są całym okresem gwarancyjnym,
wynoszącym do 40 lat.

• Wspierana jest przez lata testów, prowadzonych na całym świecie.

• Gwarancja nie czyni rozróżnienia między różnymi nachyleniami
połaci dachu i obejmuje dachy o pochyleniu już od 1°.

• Gwarancja jest oferowana bezpośrednio właścicielowi budynku
i zapewnia relacje kontraktowe między firmą Corus a właścicielem
budynku.

• Szybki i łatwy formularz rejestracji.

• Istnieje możliwość całkowitego przeniesienia gwarancji
w przypadku zmiany właściciela budynku.

• Gwarancja pomaga zredukować poziom ryzyka dla każdego ogniwa
łańcucha dostaw.

Korzyści płynące z rejestracji
Gwarancji Confidex®

Zarejestrowanie Gwarancji Confidex® zapewnia bezpośredni kontakt
z firmą Corus. W mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia
powłoki, można kontaktować się z nami bezpośrednio i niezależnie
od źródła zakupu systemu pokryć budynku. Dzięki temu nie tylko
oszczędza się czas i pieniądze, ale także można uniknąć
niepotrzebnych procedur prawnych i związanych z nimi kosztów.
W najbardziej pesymistycznym przypadku firma handlowa, w której
zakupiono blachę może zakończyć działalność, przez co złożenie
reklamacji, jeśli nie nawiązano bezpośredniego kontaktu z firmą
Corus, staje się niemożliwe.
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Uwagi:
1. Okresy gwarancji dla lokalizacji „nad morzem” obowiązują w strefie do 1 km od

jakiegokolwiek wybrzeża.
2. Kompletne warunki Gwarancji Confidex® znajdują się na odwrocie formularza

rejestracyjnego dostępnego w firmie Corus. 
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Gwarancja Confidex®

Colorcoat HPS200® Ultra

Znaki handlowe Corus

Colorcoat, Colorcoat HPS200 Ultra, Confidex i Prisma są znakami
handlowymi Corus. 

Corus jest częścią Tata Steel group.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej
publikacji były precyzyjne. Niemniej jednak Tata Steel Europe Limited
ani jej spółki zależne nie biorą odpowiedzialności za błędy lub
informacje, które mogą być uznane za wprowadzające w błąd. Opisy
czy sugestie dotyczące stosowania wymienionych produktów oraz
metod pracy są podane tylko jako informacja i ani Tata Steel Europe
Limited ani jej spółki zależne nie biorą za nie odpowiedzialności.

Przed użyciem produktów dostarczonych bądź wytworzonych przez
Tata Steel Europe Limited i jej spółki zależne nabywca powinien
zapoznać się ze sposobem ich stosowania.

Firma Corus dba o środowisko naturalne – ten arkusz wydrukowano
przy użyciu biodegradowalnych atramentów na bazie warzyw oraz
materiałów, które przynajmniej w 80% pochodzą z wtórnego
przetworzenia.
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Północna Europa - Strefa 1

W przypadku lokalizacji nie objętych strefami Confidex®, skontaktuj
się z firmą Corus aby uzyskać więcej informacji. 

Południowa Europa - Strefa 2


