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Dostępna tylko w firmie Armstrong 30-letnia
gwarancja na system sufitowy - płyty wraz
z systemem zawieszenia - to pewność, że
wybrałeś właściwy system.
Do produkcji wszystkich naszych systemów
stosujemy komponenty najwyższej jakości.
Zostały zaprojektowane tak, aby idealnie do
siebie pasowały, a przede wszystkim dawały
30 lat pewności.
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Co obejmuje gwarancja?

W jaki sposób można ją uzyskać?

Ten program jest czymś więcej niż tylko
gwarancją właściwości produktów.
Oznacza on, że systemy Armstrong, które
Państwo zamówią lub zainstalują:

Aby zakwalifikować się do programu
30-letniej gwarancji na system sufitowy:

■

■

■

 ędą wolne od wad projektowych,
B
materiałowych oraz wad wykonania, pod
warunkiem ich prawidłowego montażu
i użytkowania w normalnych warunkach.
 echują się poziomem wiedzy technicznej
C
i doświadczenia oferowanym przez firmę
będącą światowym specjalistą nr 1
w dziedzinie sufitów podwieszanych.

■■ Zostały przebadane i uzyskały pozytywną
akredytację w zakresie kluczowych
atrybutów technicznych.

■

■

■■ Zostały przebadane na placu budowy w celu
wykazania integralności i prostoty instalacji.
■

■

 trzymają wsparcie ze strony zespołu
O
Armstrong na każdym etapie projektu.
 ostaną naprawione lub wymienione
Z
przez firmę Armstrong w razie zaistnienia
mało prawdopodobnych braków systemu
spowodowanej niezadowalającymi
właściwościami produktu / systemu, zgodnie
z opisem w warunkach gwarancji.

www.armstrongsufity.pl

■

 amów system (płyty sufitowe oraz system
Z
zawieszenia Armstrong) objęty 30-letnią
gwarancją firmy Armstrong na system sufitowy.
Lista takich produktów zawarta jest w katalogu
produktowym, jest dostępna na naszej stronie
internetowej oraz w dokumencie gwarancyjnym
systemów objętych 30-letnią gwarancją.
 rzeprowadź instalację zamówionego
P
systemu Armstrong zgodnie z zaleceniami
zawartymi w aktualnych zestawach wskazówek
montażowych.
 ystem musi zawierać wyłącznie oryginalne,
S
markowe komponenty Armstrong, które zostały
sprawdzone pod kątem niezawodności przez
firmę Armstrong.
 irma Armstrong nie gwarantuje, że
F
wykorzystanie komponentów innych
producentów pozwoli spełnić nasze
rygorystyczne normy dotyczące właściwości
i jakości produktów w przypadku montażu
takich komponentów wraz ze sprawdzonymi
systemami Armstrong.

Więcej informacji na temat
gwarancji znajdziecie Państwo na
naszej stronie internetowej

