
A -  Fotografije objekta pred vgradnjo BEKATHERM sistema

• prikaz podrobnosti obstoječih fasadnih zidov

POGOJI ZA PRIDOBITEV
BEKAMENT GARANCIJE ZA ETICS SISTEME

GARANCIJO LAHKO ZAHTEVA SAMO INVESTITOR

Bekament se zavezuje, da bo izdal deset let, dvajset let in petindvajset let garancije za sistem toplotne 
izolacije BEKATHERM (ETICS).

Zahtevek za garancijo je mogoče vložiti najkasneje 4 mesece po izstavitvi prvega računa, ki se nanaša 
vsaj na dve komponente izbranega ETICS sistema pod pogojem, da so v tem roku zaključena gradbena 
dela na fasadi.

Da lahko investitor pridobi pravico do pridobitve garancije morajo biti izpolnjeni naslednji predpogoji:

Investitor je dolžan predložiti vse račune prodajnega mesta, iz katerih je razviden nakup vseh 

sistemskih komponent, nameščenih na zadevnem predmetu.

Na računu mora  biti navedeno ime in priimek investitorja, če se v okviru postopka nakupa ime ne 

izpisuje samodejno na blagajni, je to  obvezno izvesti z  ročnim vpisom imena in priimka 

investitorja, overjenim žigom trgovine, kjer so kupljene komponente ETICS Sistema.

Skupaj z zgornjo dokumentacijo je investitor dolžan predložiti vsaj dve fotografiji naslednjih faz dela:
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C - Fotografije z prikazom izdelave armaturnega sloja iz katerega je razvidna debelina 
nanesenega lepila in položaj fasadne mrežice (podrobnosti).

• prikaz postavljanja izolacijskih plošč na podlago na,
   nekaterih mestih, z metodo naključnega izbora

• prikaz objekta po 
   lepljenju izolacijskih plošč

B - Fotografije lepljenja izolacijskih plošč in postavljanja le-teh na objekt

• prikaz plošče na kateri
    je nanešeno lepilo

• prikaz nanosa lepila na
   izolacijsko ploščo



Bekament si pridržuje pravico do nenapovedanih obiskov v kateri koli fazi del na objektu in do 
izdelave lastne fotodokumentacije.

Garancija se lahko zahteva za objekte v novogradnji in starogradnji.

Pri vsaki izvedbi sistema ETICS se mora izvajalec držati dokumentov: "Identifikacija komponent" 
in "Navodila za vgradnjo fasadnih sistemov Bekatherm"

Garancija se izdaje enkrat in samo za navedeni objekt.

Garancija se izda šele po predložitvi celotne dokumentacije.
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Sistemskih komponent ni mogoče spreminjati glede na "Navodila za namestitev" izbranega sistema 
BEKATHERM.

Pri uporabi vseh izdelkov Bekament morate upoštevati tehnične liste proizvajalca.

Za vse dvome in nejasnosti kot tudi specifičnosti pri uporabi se je treba posvetovati s tehnično službo 
Bekament.

V primeru kršitve ali neizpolnjevanja pogojev za pridobitev garancije si Bekament pridržuje pravico, 
da le to zavrne.

D - Fotografije s prikazom izdelave zaključnega sloja

• prikaz podrobnosti in večjih površin 

• prikaz objekta v celoti • prikaz  podrobnosti

E - Fotografije objekta v celoti



BEKATHERM STANDARD 10 WHITE
BEKATHERM STANDARD 10 GRAPHITE
BEKATHERM PRESTIGE 10

BEKATHERM STANDARD 20 WHITE
BEKATHERM STANDARD 20 GRAPHITE
BEKATHERM PRESTIGE 20

BEKATHERM STANDARD 25 WHITE
BEKATHERM STANDARD 25 GRAPHITE
BEKATHERM PRESTIGE 25
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Garancija se izdaja za naslednje sisteme:


