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Használati és karbantartási útmutató
Kedves Vásárló!
Örömmel vesszük, hogy az SW Umwelttechnik Kft. magas minőségű terméke közül választott. Küldetésünk,
hogy termékeink színvonalát minél Ön hosszú távon élvezhesse. Hiszünk abban, hogy egy jól megválasztott
kerti elem vagy térburkolat öltöztet, stílust teremt és benyomást kelt másokban. Annak érdekében, hogy
felhőtlenül élvezhesse a termék minden előnyét, kérjük vegye figyelembe az alábbiakat !

TELEPÍTÉS
A megfelelő szakember kiválasztása kulcsfontosságú. Mielőtt bárkire rábízza nagyértékű
kertjét, javasoljuk, hogy tájékozódjon az illető referenciáiról. Csak szakértőben bízzon!
A kellően tömörített talaj, a használatnak megfelelően kiválasztott és kivitelezett
rétegrend elengedhetetlen a termék tartóssága szempontjából. A paletták kevert
lerakása elengedhetetlen, hogy biztosítsa azt a felületi élményt, amit mi magunk is
szívesen látnánk otthonában. Lerakási minták példáját megtalálja honlapunkon és a
termék honlapján is (www.swterko.hu).

MEGJELENÉS
Termékeink a gyártás jellegéből adódóan színeltéréssel, felületi mészkivirágzással,
látszólagos méretpontatlansággal kerülhetnek az Ön kezébe. Mint mindenben, itt is
fontos a mértékletesség. Színeltérés maximum csak árnyalatokban fordul elő, a
vonatkozó műszaki szabvány ezt kifogásként nem kezeli. A kevert lerakás és aktív
használat lehetővé teszi, hogy az egyes paletták különbözősége a nagy felületen már ne
legyen zavaró, ill. a termékek is „összecsiszolódnak” a használat első néhány hetében.
Ugyan ez igaz a felületi fehéredés, ún. mészkivirágzás jelenségére. A leggondosabb
válogatás mellett is előfordulhat néhány kritikus elem, amit természetesen az Ön
igényére szabva azonnal, térítésmentesen cserélünk is. Az elemek méreteit, elsősorban
magasságát a szabvány bizonyos mérettűrések közé szorítja. A szélsőséges méreteken
mozgó elemek egymás mellé kerülve egy esztétikailag zavaró lépcsőzetességet
produkálhatnak. Az ilyen, még szabványos méreteken belüli, eltérés szakszerű
kivitelezéssel kompenzálható. Minden eltérő esetet igyekszünk kiszűrni, jelzés esetén
egyénre szabott megoldást adunk Vevőinknek.

GARANCIA
Vásárlóink legnagyobb megelégedettségére minden esetleges esetet kiemelten
kezelünk. Célunk a megoldás megtalálása, a Vevői elégedettség elérése. Kérjük ebben
közreműködését! Amennyiben a termékkel kapcsolatban minőségi kifogással él, azt
(amennyiben lehetséges) még lerakás előtt jelezze felénk! Így elkerülhető a rossz
végeredmény bonyolultabb helyre állítása.

