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CERTIFICAT DE GARANȚIE
Bravo Europa SRL acordă următoarele termene de garanţie privind
Caracteristicile Tehnice şi Estetice pentru sistemele de învelitori şi accesorii
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Durata medie de viaţă a produselor Bel Profile este de 80 de ani.
Prezentul certificat de garanţie este redactat şi acţionează în conformitate cu Legea nr. 449/ 2003 privind vânzarea de produse şi garanţiile asociate, Ordonanţa nr. 21/ 1992 privind
protecţia consumatorilor şi Legea 269/ 2004 republicată în 2008 privind Codul consumului în conformitate cu standardele în vigoare:
Procedura de solicitare şi acordare a garanţiei
Revendicarea garanţiei privind neconformităţile reclamate la produsul achiziţionat se face în scris şi trebuie însoţită de Certificatul de Garanţie valabil şi de factura de achiziţie. Reclamaţia
scrisă privind neconformităţile apărute la produsele achiziţionate trebuie însoţită de Certificatul de Garanţie valabil şi de factura de achiziţie a materialelor. Neconformităţile reclamate
trebuie constatate de către Montatorul lucrării, care va înainta către SC BRAVO EUROPA SRL (numită în continuare BRAVO) formularul de reclamaţie pus la dispoziţia reclamantului de către
BRAVO.
În cazul în care din documentaţia transmisă, rezultă întrunirea tuturor condiţiilor de garanţie, BRAVO va trimite un reprezentant, care într-un interval de 30 zile va stabili, după caz, măsurile
corective şi termenele de realizare a acestora. În acest sens, reclamantul se obligă să permită accesul reprezentanţilor BRAVO la produsele care fac obiectul reclamaţiei pentru verificarea,
repararea sau înlocuirea acestora.
Reclamaţia va fi trimisă la: BRAVO EUROPA SRL, Str. Muncii, nr. 55, oraş Fundulea, judeţ Călăraşi, 915200, România, tel: 004 0374 202 406, fax: 004 0374 202 407, www.bravo-europa.eu,
office@bravo.eu, specificând: numele, adresa şi numărul de telefon al proprietarului, dovada achiziţiei şi data acesteia, natura neconformităţii şi data la care a fost identificată.
Modalităţi de remediere în garanţie.
Prin prezenta Garanţie se acordă în mod exclusiv, la propria alegere a BRAVO, următoarele soluţii de remediere: a) revopsirea produselor; sau b) rambursarea costurilor revopsirii sau a
înlocuirii de către Cumpărător sau c) asigurarea gratuită a înlocuirii produselor (dar nu a instalării acestora)
Răspunderea Bravo este limitată de valoarea facturii produse lor din care se deduce o amortizare de:
-18% din valoarea facturii pe un an pentru produsele cu garanţie 5 ani
-9% din valoarea facturii pe un an pentru produsele cu garanţie 10 ani
-6% din valoarea facturii pe un an pentru produsele cu garanţie 15 ani
-4.5% din valoarea facturii pe un an pentru produsele cu garanţie 20 ani
-3% din valoarea facturii pe un an pentru produsele cu garanţie 30 ani
Revopsirea sau înlocuirea, executate sub Garanţie, nu prelungesc în nici un caz durata iniţială a Garanţiei acordată produselor originale. BRAVO nu va fi răspunzătoare în nici un caz de
costurile solicitate de părţile terţe care au intervenit sau vor interveni asupra produselor, pentru remedierea defectelor acestora, cu excepţia cazului în care se autorizează acest lucru în
mod specific şi în scris de către BRAVO înainte de efectuarea oricărei astfel de lucrări.
Condiţii de acordare a garanţiei.
BRAVO acordă garanţie Tehnică pentru perforarea materialului în urma apariţiei coroziunii dacă:
1. produsele vândute au fost transportate, depozitate, utilizate în conformitate cu “Instrucţiunile de transport,depozitare şi utilizare”
2. produse care au fost montate şi expuse în condiţii normale de mediu, conform “Principii de montaj” de pe verso
3. produsele pentru care au apărut defecte sau deformări în exploatarea normală, din categoria:
a - defecte vizibile reclamate la recepţia mărfii
b - defecte ale stratului de vopsea (crăpături, fisuri, exfolieri) care să se evidenţieze la o inspecţie vizuală şi care nu au apărut în timpul manevrării, instalării, utilizării şi mentenanţei produselor
(viciu ascuns).
BRAVO acordă garanţie Estetică pentru:
1. defecte rezultate în urma decolorării sau schimbării culorii neuniform, între suprafeţele care sunt expuse în mod egal la radiaţii UV, pentru produsele din acelaşi lot. *
2. aderenţa filmului de vopsea la stratul suport şi apariţia micro-fisurilor la nivelul filmului de vopsea.
Garanţia estetică se acordă în conformitate cu garanţia oferită de furnizor, după cum urmează:
-în primii 5 ani de viaţa ai produsului nu vor apărea variaţii ale culorii mai mari de 8 unităţi Delta şi o retenţie a luciului mai mare sau egală cu 15%
-produselor care au fost expuse în condiţii normale de factori de mediu, dar nu în mai putin de 3 km faţă de linia ţărmului litoralului şi altitudini de peste 900 metri.
Garanţia se oferă în funcţie de clasa de coroziune a zonei în care se montează produsele, clasificate şi descrise în standardul EN ISO 12944-2:1998:

CLASA
C1
C2
C3
C4
C 5-I
C 5-M

NIVEL DE COROZIUNE
Foarte scăzut
Scăzut
Moderat
Înalt
Foarte înalt (industrial)
Foarte înalt (maritim)

EXEMPLU DE MEDIU (INFORMATIV)
Zone cu nivel scăzut de poluare a aerului, zone rurale
Zone uşor industriale sau urbane, nivel moderat de poluare
Zone industriale cu nivel mare de poluare sau zone de coastă cu salinitate moderată
Zone puternic industriale cu umiditate ridicată şi atmosferă agresiva
Zone de coastă cu nivel de salinitate ridicat

PREZENTUL CERTIFICAT DE GARANŢIE NU ESTE VALABIL DECÂT: COMPLETAT, SEMNAT ŞI ŞTAMPILAT DE CĂTRE PARTENER,
MONTATOR ŞI BENEFICIAR, ÎN ORIGINAL, ÎNSOŢIT DE FACTURA ORIGINALĂ DE ACHIZIŢIE A PRODUSELOR CARE FAC OBIECTUL GARANŢIEI.
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Garanţia oferită se referă strict la produsele vândute şi nu acoperă garanţia pentru buna execuţie cât şi constatarea şi remedierea viciilor rezultate din montajul defectuos.
Condiţii de excludere a garanţiei. BRAVO nu acordă garanţie pentru:
1. la montaj se folosesc alte accesorii decât cele originale, recomandate şi furnizate de către SC BRAVO EUROPA SRL.
2. produse cu deformări mecanice sau de altă natură rezultate din transport, depozitare, manipulare şi utilizare defectuoasă a produselor BRAVO, toate acestea, neconforme cu “Instrucţiunile de transport,
depozitare şi utilizare” de pe verso.
3. produse cu deformări sau defecte rezultate din montajul defectuos, neconform cu “Principiile de montaj”.
4. produsele pentru care au apărut defecte şi deformări din categoria:
a - deformări rezultate din contactul produselor cu agenţi de coroziune (acizi, excremente de animale / păsări, pământ, cupru, beton umed, mortar, vopsea, etc) sau cu medii agresive (aer cu un bogat
conţinut de sare, vecinătatea unei surse de căldura, etc).
b - deformări rezultate din depozitarea produselor pe o perioadă îndelungată de timp în condiţii necorespunzătoare, respectiv în spaţii neaerisite, neacoperite, sau în contact permanent şi prelungit cu
apa.
c - deformările sau defectele rezultate din debitarea produselor cu disc abraziv sau cu alte scule pentru tăiere care produc încălzirea locală a produsului prelucrat şi/sau particule de metal topit.
d - defecte determinate de oxidarea şi deteriorarea prematură cauzată de faptul că produsele au fost montate fără a se face posibilă ventilarea naturală a învelitorii, fenomen care duce la apariţia
condensului pe faţa interioară a materialelor.
e - defectele sau deformările rezultate din execuţia operaţiunilor de îndoire a produselor la o temperatură de lucru mai mică de -10°C (îndoire cu ajutorul maşinii), respectiv +5°C (îndoire cu scule de mână).
f – defectele vizibile ale produselor reclamate dupa recepţia lor.
g - defecte cauzate de neîndepărtarea resturilor rezultate de pe produse,în urma lucrărilor de montaj.
h - decolorare, variaţii de culoare sau stabilitatea culorii între zonele vopsite şi restul suprafeţelor produselor care au fost tratate cu vopsea de retuş.
i – oxidul de zinc (rugină albă) pe suprafaţa tablei de zinc sau aluminiu zinc nu sunt considerate defecte.
Perioada de garanţie începe de la data livrării produselor şi este condiţionată de montajul în termen de 3 luni.
Instrucţiuni de transport, depozitare şi utilizare pentru panouri de acoperiș
Transport și depozitare
Panourile de acoperiș și accesoriile se transportă pe paleți din lemn pentru a se evita îndoirea și lovirea. Se depozitează în spații uscate și aerisite, protejate de soare și de umezeală, ferite de substanțe
agresive (de ex. acizi).
Panourile de acoperiș se stochează pe paleți din lemn. Paleții trebuie acoperiți, dar asigurându-se în același timp circulația aerului pentru a preveni formarea condensului. Nu se recomandă suprapunerea
a mai mult de 2 paleţi a câte 150 foi de ţiglă fiecare.
Stocarea panourilor de acoperiș în exterior trebuie să fie temporară, pentru o perioada de maxim 72 de ore.
Recomandări pentru manipularea panourilor de acoperiș
Pentru ridicarea uşoră şi fără deteriorări a panourilor pe acoperiş se recomandă aşezarea a două traverse în prelungirea şipcilor acoperişului până la sol astfel încât panourile vor fi susţinute când sunt trase.
Pe ţiglă se păşeşte întotdeauna in concavitatea ondulaţiei.
Debitarea
Se vor folosi scule speciale de tinichigerie (foarfecă electrică sau manuală). Se interzice strict debitarea cu ajutorul polizorului unghiular (flex). Discul abraziv produce încălzirea în exces a materialului, arde
straturile de protecţie si particulele de metal topit deteriorează vopseaua. Dacă particulele metalice calde se încrustează în vopseaua panourilor, în timp se va forma rugină.
Curățare după tăiere
Pilitura rezultată în urma tăierii este îndepărtată cu ajutorul unei perii moi. Vopseaua pentru retușare se folosește pentru produsele prevopsite la acoperirea zgârieturilor accidentale și la protejarea zonelor
debitate. A nu se utiliza pe suprafețe mari, deoarece pot apărea diferențe de culoare.
Principii de montaj pentru panourile de acoperiș
Produsele trebuie să fie montate în conformitate cu specificațiile tehnice din principii de montaj emise de Bravo, în vigoare la data vânzării.
1.Dimensionarea acoperişului – montajul panourilor de acoperiș se realizează după ce a fost montat sistemul de colectare a apei pluviale.
a.Lungimea panourilor de tiglă metalică se măsoară între linia streşinii şi linia coamei, panourile de ţigla calculâdu-se la ca multiplu de 35 cm respectiv 40 cm (lungimea uniu modul).
b.In cazul panourilor de tablă cutată necesarul de materiale va ține cont de faptul ca suprapunerea pe direcție verticală este de 100 mm
c.In cazul panourilor prefalțuite Click suprapunerea verticală este de 100 mm. in cazul in care este necesară suprapunerea mai multor panouri, se va asigura o diferență de lungime panourilor aflate pe
același rând de 500 mm
Panta minima la montaj este de 14° pentru tigla metalică si tabla cutata, si de 10° pentru panourile de tablă Click.
Prealabil realizării montajului, se îndepartează folia de protecție de pe suprafața panourilor de acoperiș.
2. Structura acoperişului – Peste căpriori sau astereală se montează folie anticondens. Folia va acoperi patul din lemn (suport) folosit pentru montajul sistemului de colectare şi şorţul de jgheab. Suportul
de montaj este reprezentat de o reţea de şipci verticale şi orizontale (care formează un caroiaj ventilat).
a.Panourile de tiglă metalică se montează numai pe rețea de șipci. Se vor folosi şipci din lemn de 25x50mm, care se fixează deasupra căpriorilor in cuie sau şuruburi pentru lemn. Distanța între șipcile
orizontale va fi in funcție de lungimea pasului țiglei metalice, 350 sau 400 mmm.
b.Panourile de tablă cutată se pot monta direct pe suportul de scândură sau pe rețea de șipci, pentru acoperișuri ventilate (caz în care distanța între șipcile orizontale va fi de maxim 400 mm).
c.Panourilor prefalțuite Click se pot monta direct pe suportul de scândură (caz in care este necesară utilizarea unui strat de separatie între folia de difuzie și panourile de acoperiș) sau pe rețea de șipci,
pentru acoperișuri ventilate (caz în care distanța între șipcile orizontale va fi de maxim 200 mm).
3.1, Montajul panourilor de acoperiș (țiglă metalică și tablă cutată) – Pentru fixarea panourilor de acoperiș se folosesc șuruburi autoforante 4.8 x 35 mm, respectiv 4.8 x 20 mm, vopsite în aceeași culoare
cu panourile și prevăzute, cu garnitură de cauciuc EPDM. Consumuleste de 6-7 buc/m² șuruburi 4.8 x 35 (șurub fixare panou în suport lemnos) si 3-4 buc/m² șuruburi 4.8 x 20 (șurub fixare elemente
tinichigerie). Înainte de începerea montajului se va veririfica dacă linia dintre jgheab si coamă este perpendiculară. Daca în urma acestei verificari se constata contrariul, panourile se vor monta în aşa fel
încât să fie perpendiculare pe linia jgheabului.
a.Panourile de ţiglă metalică se montează de la dreapta la stânga si de jos in sus (dinspre linia jgheabului spre coamă). Şuruburile se fixează în partea concavă a profilului ţiglei, sub zona de ambutisare a
fiecărui modul.
b.Panourile de tablă cutată se pot monta fie de la dreapta la stânga, fie de la stânga la dreapta: în vertical, direcţia de montaj este de jos in sus (dinspre linia jgheabului spre coamă).
3.2. , Montajul panourilor de acoperiș (panouri prefalțuite Click) – Pentru fixarea panourilor se folosesc șuruburi de fixare in lemn cu cap plat 4.2 x 35 mm, respectiv șuruburi autoforante 4.8 x 20 mm
pentru metal, vopsite în aceeași culoare cu panourile și prevăzute, cu garnitură de cauciuc EPDM. Consumul este de 6-7 buc/m² șuruburi 4.2 x 35 (șurub fixare panou în suport lemnos cu cap plat) si 3-4
buc/m² șuruburi autoforante 4.8 x 20 (șurub fixare elemente tinichigerie). Înainte de începerea montajului se va veririfica dacă linia dintre jgheab si coamă este perpendiculară, daca in urma acestei
verificări se constată contrariul, panourile se vor monta în aşa fel încât să fie perpendiculare pe linia jgheabului. Panourile prefălțuite Click se pot monta fie de la dreapta la stânga, fie de la stânga la dreapta
(prin răsucirea panoului): în vertical, direcţia de montaj este de jos în sus (dinspre linia jgheabului spre coamă).
Notă. Panourile cu grosime < 0,4mm nu vor fi folosite pentru acoperire/învelitori.
4. Montajul elementelor de tinichigerie cu rol colector – Elementele de tinichigerie cu rol colector (dolia, şorţul cornier de margine) se montează înainte de dispunerea panourilor de acoperiș şi se fixează
cu cleme, fiind interzisă găurirea lor. De o parte şi de alta a axului doliei se trasează o cotă ce va determina limita de acoperire (debitare) a panourilor de acoperiș. Şorţul cornier de margine se foloseşte
pentru colectarea apei pe extremităţile laterale ale acoperişului.
6. Montajul pricipalelor accesorii – Cornierul de margine se foloseşte, împreună cu şorţul cornier de margine (element cu rol colector), la închiderea laterală a acoperişului. Se fixează peste ţigla metalică
şi scândura ce mărgineşte acoperişul şi se fixează cu şuruburi autoforante la o distanta de minim 600 mm. Coamele: la montajul coamelor, etanşarea dintre ţiglă şi acestea se face folosind burete de
etanşare. Fixarea se realizează cu şuruburi autoforante din modul în modul pe ambele laturi ale coamei, pentru o rigidizare sporită. În zonele de coamă înclinată, intersecţia dintre panouri se protejează cu
bandă de etanşare peste care se montează coama. Coama se fixează cu şuruburi în punctele de tangenţă cu panourile. Opritoarele de zăpadă se montează, în cazul acoperişurilor cu pante pronunţate, la
o distanţă de 70 cm faţă de marginea inferioară a acoperişului. Opritoarele de zăpadă trebuie montate astfel încăt să fie fixate în sistemul de şipci, nu doar de tablă, pentru a elimina riscul smulgerii lor de pe
suprafaţa învelitorii.

DISTRIBUITOR:

(nume societate, punct de lucru, nume şi prenume reprezentant, semnătură şi ştampilă)

BENEFICIAR:

(nume şi prenume, adresă, ştampilă sau CNP)

FACTURA:

MONTATOR:

DATA ÎNCHEIERII MONTAJULUI:

SEMNĂTURĂ BENEFICIAR:

PARTENERUL
PROFESIONIȘTILOR

Producător: BRAVO EUROPA S.R.L.
Strada Muncii nr. 55, Biroul nr.1, Fundulea,

915200, Jude’ul Călăraşi, România
Tel: 0374 202 406; Fax: 0374 202 407
Email: office@bravo.eu
Web: www.bravo-europa.eu

CUI: RO29327702
Reg. Com:J51/269/2014
Banca: BCR, sucursala Theodor Pallady
IBAN EUR: RO19RNCB0089140775130002
IBAN RON: RO46RNCB0089140775130001
IBAN USD: RO89RNCB0089140775130003
Ediţia 7 / 15.11.2019

