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ZÁRUKA  
A. Informácie o záruke 

Číslo záruky :  SK-P-AW-00021                                                                                                          

Poskytovateľ  záruky :  Ahi Roofing Kft.                                                                       

Predávajúci (Distributér): Ing. Ján Urban – stavebná a obchodná činnosť   

       

B. Informácie o zákazníkovi (ďalej len: "Kupujúci" alebo 
"Konečný kontrahent") 
Meno a priezvisko:       

Adresa:    
PSČ:      
  
C. Informácie o pokrývačovi inštalujúcom strešné šindle:      

 

 

D. Adresa nehnuteľnosti, kde sú inštalované strešné šindle:     
 

 

 

E. Informácie o strešnej škridle (strešných krytinách) : 
Typ :                                                                                                         
Farba :    
Faktúra alebo objednanie dodávky:     
  
Dátum dodávky alebo namontovania šablón ( t.j. deň prevodu vlastníctva ):  

 

F. Dátum vydania Záručného listu:    

 

G. Informácie o druhom majiteľovi 
Meno a priezvisko:  
    

Adresa:     
 

 

PŠČ:    
 

Dátum prevodu vlastníctva na druhého majiteľa:    

 

 
Ovidiu Păscuțiu 
GENERAL MANAGER EUROPE 
Fletcher Building Roof Tile Group 

Obmedzená záruka strešných 
škridiel Gerard 

Tento záručný list vydaný AHI Roofing Kft., Fehérvári út 28/14, 8100 Várpalota, 
Maďarsko, tel. číslo: (+36) 88 552 800 (nižšie v texte nazývanou ako: "výrobca" a/alebo 
"vydavateľ záruky"). 

 

Bezpečnostná záruka odolnosti 
proti počasiu 

Vydavateľ záruky uvádza koncovému zákazníkovi nákupu oceľových strešných škridiel 
potiahnutých zliatinou 55% hliníka a 45% zinku (nižšie v texte nazývaných „strešná 
škridla / strešné škridle“), že zakúpené strešné šindle nainštalované a / alebo 
namontované na majetok kupujúceho (ďalej len: "majetok") sú bez konštrukčných chýb 
a bez akýchkoľvek výrobných chýb. 
Až do výšky tejto záruky vydavateľ záruky zaručuje koncovému zákazníkovi, že za 
podmienok správnej inštalácie zakúpených strešných škridiel vykonanej za dodržania 
profesionálnych priemyselných pokrývačských pravidiel, noriem, manipulácie a údržby 
v súlade s pokynmi výrobcu (vrátane tých v časti: Upozornenia a pokyny pre manipuláciu 
a údržbu), strešné šindle vyrobené výrobcom (alebo jeho pridruženými jednotkami) 
a obsiahnutými v streche pripevnenými na majetok kupujúceho zostanú odolné proti 
poveternostným vplyvom po dobu 50 rokov od dátumu tejto záruky (nižšie v texte 
nazývanej "záruka" alebo "bezpečnostná záruka proti počasiu“). 
Záruka platí iba pre škody vzniknuté v priamom dôsledku výrobnej chyby v strešnej 
škridly, napriek, a nie je to obmedzené, škody vzniknuté ako dôsledok chybného 
spracovania strešných škridiel pri montáži a škody spôsobené pri chôdzi po strešných 
škridlách, či už zo strany majiteľa, alebo inej osoby takej ako klampiar, televízny opravár, 
elektrikár, maliar, omietkar, opravár klimatizácie, atď., nie sú touto zárukou pokryté. 
Všetky záruky odvodené z miestnych zákonov sa rušia do maximálneho rozsahu 
povolenom takýmito zákonmi. Táto záruka nevylučuje práva koncových zákazníkov, 
spotrebiteľov vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho odstrániť vady výrobkov, 
alebo ak sú stanovené inými záväznými ustanoveniami platných právnych predpisov.  
Ak vydavateľ záruky prestane existovať alebo zakončí svoju hospodársku činnosť alebo 
vyskytnú sa iné dôležité pričíny, záruka bude prenesená na spoločnosť AHI Roofing 
Limited, 90-104 Felton Mathew Ave, PO Box 18071, Glenn Innes Auckland, Nový Zéland, 
tel. číslo (+64 9)978 90 10, alebo na akúkoľvek inú spoločnosť určenú AHI Roofing 
Limited. 
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Hodnota Záruky 
 

Záruka odolnosti voči poveternostným 
vplyvom je vypočítaná pomerne. 

 

 
Rok 

Finančný vklad 
poskytujúceho 

záruku (%) 

Finančný vklad 
koncového 

zákazníka (%) 

 100 0 

26 50 50 

27 48 52 

28 46 54 

29 44 56 

30 42 58 

31 40 60 

32 38 62 

33 36 64 

34 34 66 

35 32 68 

36 30 70 

37 28 72 

38 26 74 

39 24 76 

40 22 78 

41 20 80 

42 18 82 

43 16 84 

44 14 86 

45 12 88 

46 10 90 

47 8 92 

48 6 94 

49 4 96 

50 2 98 

51+ 0 100 

V súlade s týmto záručným listom, vydavateľ záruky, 
podľa vlastného uváženia, buď opraví, alebo vymení 
chybné strešné škridle. Povinnosť vydavateľa  záruky 
je obmedzená na náklady za opravu, alebo výmenu 
vzhľadom k vzniknutým škodám v prvých 25-tich 
rokov nasledujúcich po dátume tejto záruky a potom 
je obmedzená na jeho podiel nákladov, alebo opravy 
a výmeny. 
V záujme prehľadnosti, hodnota záruky bude 
obmedzená do celkovej sumy hodnoty (po uplynutí 
25 rokov len pomernej časti) materiálov 
nevyhnutných pre opravu alebo výmenu 
poškodených šindľov, vrátane nákladov na 
odstránenie poškodených šablón a namontovania 
nových šablón, ako aj pomocných materiálov 
potrebných pre opravu alebo výmenu poškodených 
šablón. 

 
DÔLEŽITÉ  

Táto obmedzená záruka zahŕňa  čiastočné 
vlastné financovanie zákazníka, ktoré sa 
uskutočňuje  v prípade úspešného uplatnenia 
záruky. Počas počiatočného obdobia  25 
rokov po začiatku záručnej doby musí byť 
vydavateľom záruky hradená plná uznaná 
hodnota ceny záruky.  Počas nasledujúceho 
obdobia, t. j .  od 26. do  50. roku, pokrytie 
vydavateľa záruky a   vlastné financovanie 
koncového zákazníka musí byť znížené alebo 
zvýšené, ako –  kde v súlade s  uvedenou 
tabuľkou.  

Uplatnenie záruky 
 

Držiteľ tejto záruky alebo jeho právny nástupca v prípade prevodu vlastníctva je povinný  
v lehote do 3 mesiacov od dátumu, keď zistil chybu (alebo odo dňa, v ktorom mohol alebo  
mal spozorovať závadu), písomne oznámiť vydavateľovi záruky údajnú závadu na strešnej  
krytine zaslaním oznámenia na vyššie uvedenú adresu vydavateľa záruky, podrobne 
popisujúceho zistenú závadu.  

Držiteľ tejto záruky tiež musí umožniť odborníkom vydavateľa záruky skúmať údajné 
chybné  strešné škridle a identifikovať závady ktoré sa vyskytli.  

 

Podmienky a vylúčenie záruky 

Záruka platí len v prípade keď koncový zákazník uskutočnil celú platbu za dodávku 
a inštaláciu (montáž) strešných škridiel a potom bude rozšírená na nasledujúcich 
vlastníkov nehnuteľnosti. 
Táto záruka vydaná vydavateľom záruky nezahŕňa žiadnu záruku týkajúcu sa montážnej 
práce strešných škridiel alebo akýchkoľvek položiek ktoré nie sú dodané výrobcom (napr. 
upevňovače alebo klince). Koncový zákazník by mal skontrolovať, či pokrývač inštalujúci 
strešné škridle ponúka nejakú záruku týkajúcu sa montáže strešných škridiel. 
Záruka tiež zaniká v prípade ak strešné škridle sú vzaté zo súčasného majetku a/alebo 
sú namontované na inom majetku. 
Táto záruka sa vzťahuje len na strešné šindle inštalované na majetku, ale nie na ďalšie 
prvky dodané výrobcom ako časť strechy (napríklad plastové prvky, uzatváracie prúžky, 
upevňovače atď.) 
Záruka je vylúčená v prípade ak vzhľad strešných škridiel je ovplyvnený chybným 
návrhom zastrešenia alebo chybnou montážou alebo chybami v konštrukcií na ktorej boli 
strešné škridle pripevnené. 

Táto záruka nezahŕňa záruku na akékoľvek ďalšie priame alebo nepriame škody na 
majetku alebo hnuteľnom majetku v budove v prípade presakovania dažďovej vody do 
interiéru budovy cez zakúpené strešné škridle Gerard. Vydavateľ záruky nebude 
zodpovedný podľa tejto záruky alebo inej odvodenej záruky vyplývajúcej z miestnych 
zákonov za akúkoľvek následnú, nepriamu alebo špeciálnu škodu alebo stratu 
akéhokoľvek druhu, alebo stratu zisku alebo predpokladaných úspor, vrátane 
akýchkoľvek takých strát vzniknutých v dôsledku akéhokoľvek oneskorenia vydavateľa 
záruky pri plnení jeho povinnosti podľa záruky. 
Táto záruka sa vzťahuje len na koróziu, ktorá prenikla cez strešnú škridlu. V takomto 
prípade toto spadá do časti záruky odolnosti proti vplyvom počasia. 

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne zmeny na vzhľade strešných škridiel (z akýchkoľvek 
dôvodov) ale je striktne obmedzená iba na vlastnosť odolnosti strešných škridiel proti 
vplyvom počasia. 
Táto záruka sa vzťahuje len na reklamáciu na opravu alebo výmenu strešných škridiel, 
zameranú na odstránenie prenikania dažďovej vody, ak táto priamo súvisí s chybou 
v konštrukcií strešných škridiel.
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Záruka neplatí ak na strešných škridlách je vykonaná akákoľvek iná práca, okrem 
dočasnej práce pri havárií, než práca vykonaná pod dohľadom alebo s výhradou 
predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa záruky. 
Pretože na strešných škridlách vyrobených v rôznych časoch by mohli byť farebné 
odchýlky, vydavateľ záruky si vyhradzuje právo na opravu strešnej krytiny alebo výmenu 
za škridlu ktorej farebný odtieň je najbližšie k farebnému odtieňu strešnej škridle ktorá je 
na sklade v čase opravy alebo výmeny. 
Záruka na základe tohto záručného listu neplatí a/ alebo všetky druhy záruky podľa tohto 
záručného listu prestanú platiť v prípade niektorej z nasledujúcich podmienok : 

• nesplnenie skladovania a manipulácie strešných škridiel v súlade s pokynmi 
výrobcu 

• nesprávna montáž strešných škridiel a nezrovnalosti, ktoré by mohli nastať 
v dôsledku nesprávnej inštalácie (napr. nesprávne upevnenie strešných škridiel, 
neprávne urobené strešné konce a pod.) vydavateľ záruky tiež neposkytuje 
záruku, pokiaľ sa počas inštalácie používajú na rezanie strešných škridiel uhlové 
brúsky, brúsne kotúče alebo píly s jemnými zubami s výnimkou prípadov ak je 
to nariadené v montážnych pokynoch vydaných výrobcom 

• korózia (červená hrdza alebo biela korózia) na upevňovačoch a klincoch alebo 
stečenie korózie na strechu zo strešných upevňovačov alebo klincov 

• zoskupenia korózie (červené alebo biele) na povrchu strechy, vyskytujúce sa 
okolo upevňovacích prvkov; 

• látky zadržujúce vlhkosť alebo trus z voľne žijúcich zvierat; 

• neodborné alebo neoprávnené činnosti na majetku, zastrešení alebo priamo 
na strešných škridlách vykonané po dokončení pokrývačskej inštalačnej 
práce, neodborná alebo neoprávnená výmena časti alebo všetkých strešných 
škridiel, neodborná alebo neoprávnená inštalácia strešných otvorov, inštalácia 
prídavných zariadení na streche alebo iné neoprávnené alebo neodborné 
činnosti na streche alebo majetku; 

• použitie neoriginálnych pripevňovacích prvkov alebo upevňovačov ktoré nie sú 
schválené výrobcom pri inštalácií strešných škridiel; 

• zničenie alebo poškodenie celého zastrešenia, strešných škridiel alebo 
jednotlivej strešnej škridle v dôsledku prírodného (ako napr. požiar, 
blesk, zemetrasenie, povodeň, vietor, víchrica alebo krupobitie) alebo 
sociálneho (napr.  vojna, štrajky, nepokoje, vandalizmus)  vplyvu; 

• drsné počasie alebo atmosférické podmienky, účinky znečistenia životného 
prostredia alebo vystavenia chemickým látkam, ktoré sa nevyskytujú za 
normálnych podmienok v prirodzenom prostredí; 

• nesprávna údržba alebo používanie strechy (nesprávne chodenie po streche, 
chodenie po mokrej streche, nesprávna údržba strechy, nesprávne umývanie, 
nesprávne odstraňovanie buriny, predovšetkým rias, machov a lišajníkov, 
používanie zakázaných chemických látok, atď.).  

Akékoľvek nápravné práce vykonávané v rámci záruky nepredlžujú obdobie záruky 

 

Prírodné vplyvy životného prostredia na 
stav ochranného povlaku  

Kamenné častice použité počas výroby hornej vrstvy strešných škridiel – náter z akrylovej 
živice a častí kameňa – pozostáva z mletého kameňa z rôznych lomov po celom Novom 
Zélande. Kameň je prírodný, preto sa farebná štruktúra líši a môže byť vyrobená z iných 
kameňov odlišných od základnej verzie. 

 
Strešné škridle vyrobené v rôznych obdobiach sa môžu líšiť vo farbe v dôsledku použitia 
kameňa z rôznych vrstiev pri výrobe základného kamenného povlaku a to aj napriek tomu 
že suroviny boli získané v rovnakom lome. 

 
Všetky umelé povrchové úpravy postupne blednú a dokonca viacej ak je plocha strechy 
vystavená drsnému a konštantnému ultrafialovému žiareniu. Strešné škridle tiež môžu 
byť po čase pokryté vodným kameňom, prachom alebo inými nečistotami prítomnými 
v atmosfére. Postupné blednutie, hromadenie vodného kameňa a nižšia intenzita 
tieňovania farby sú prírodné javy spôsobené starnutím všetkých materiálov. 
 
Vyššie uvedené predstavuje prírodné javy, ktoré sa vzťahujú ku všetkým materiálom 
ktoré sú vystavené vonkajším atmosférickým vplyvom na dennom základe. Menšie 
rozdiely farby medzi jednotlivými strešnými škridlami alebo nízka intenzita farby 
kamenných častíc povlaku sú prírodné javy na ktoré výrobca nemá žiadny vplyv 
v dôsledku použitia prírodných materiálov alebo vplyvov životného prostredia v ktorom sú 
strešné škridle inštalované. 

 

Upozornenia a pokyny pre manipuláciu a 
údržbu 

Skladovanie a manipulácia 
V prípade skladovania vonku, musí byť nad strešnými škridlami umiestnená vodotesná 
ochrana, aby ich udržala v suchu a nedošlo k poškodeniu podkladu. 
Panely by mali byť inštalované postupne tak, že sa pracuje postupne z hornej časti  
až na dolnú tak, že dokončené sekcie nie sú skrížené viac ako je potrebné pre  
dokončenie inštalácie. 
Mali by byť použité iba vhodné nástroje. Uhlové brúsky nesmú byť použité. 
Neštandardné prvky 
pri inštalácií neštandardných prvkov alebo odkvapov nad úrovňou strechy sa dôrazne  
odporúča aby neboli použité materiály ktoré by mohli spôsobiť koróziu (napr. meď,  
antikorová oceľ...) 
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Pohybovanie sa po streche  
Nechoďte po streche alebo strešných škridlách pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. 
Po streche môže chodiť len vhodne vyškolená osoba. Ak ta robíte, musia byť dodržané 
všetky platné predpisy alebo normy pre bezpečnosť pri práci. 
Aby pri chôdzi po strešných škridlách nedošlo k pretlačeniu alebo iným škodám na 
strešných škridlách musí byť dodržané nasledujúce: 
Ak chodíte po strešných škridlách obujte si topánky s mäkkou podrážkou. Vždy stúpajte 
iba na najnižší bod každej zo strešných škridiel na prednú hranu (konkávna priehlbina 
profilu škridle). Uistite sa či ste vždy stupili na úseky, kde je pod strešnými škridlami 
umiestnené strešné hranaté rezivo. Nikdy nestúpajte na strešné korýtka a rebrá alebo 
kde sú strešné škridle šindľované alebo spojené, aby sa zabránilo prehĺbeninám, 
prasklinám a podobným škodám. Pri pohybe na streche, zabráňte skriveniu strešných 
škridiel prenesením váhy na brušká chodidiel, priamo nad latou, v miskách strešných 
škridiel. 
Po streche sa treba pochybovať pomaly. Chodenie po streche musí byť 
redukované na minimum, aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu šablón. Musíte 
byť veľmi pozorní počas chodenia po strmých strechách. Chodenie po mokrej 
streche nie je odporúčané.  Chodenie po streche je bezpečné len vtedy, ak je 
strecha suchá.  
Keď kvalifikovaní pracovníci/remeselníci potrebujú prístup na strechu, 
informujte ich, že strecha je z oceľových strešných škridiel a ak je potrebné 
informujte ich kde musia stúpať počas pohybovania sa po streche. Väčšina 
skúsených odborníkov má vedomosti týkajúce sa chodenia po streche, no mali 
by byť predtým informovaní o bezpečnostných opatreniach.  
Poškodenia spôsobené bezohľadným chodením po streche alebo predmetmi uvoľnenými 
vetrom by mali byť opravované kvalifikovaným pokrývačom. 

 
 

 

Zber dažďovej vody. 

Ak je dažďová voda zo strechy zbieraná, pretože je určená na pitie, systém pripojenia k 
vodovodnej inštalácii by mal byť odpojený od nádrži po montáži strešných škridiel, pred 
montážou nových škridiel a pred každým čistením strechy. Systém môže byť opäť 
pripojený až po troch silných dažďoch, aby sa zabezpečilo odstránenie akýchkoľvek 
zvyškov. Alternatívne, pred opakovaným pripojením musí byť strecha  dôkladne 
vystriekaná s čistou vodou pomocou hadice. 

 

Starostlivosť o strechu a údržba 

Lišajníky a machy 
Na niektorých miestach strešných škridiel môžu vyrásť lišajníky a machy a to vzhľadom 
na vyskytujúcu sa vlhkosť a blízkosť stromov a krovia. V prípade zanedbania kontroly 
môže dôjsť k poškodeniu povrchového povlaku. V prípade intenzívneho rastu tieto môžu 
poškodiť horný povlak strešných škridiel 
Čas a rozsah ich rastu závisí od miestnych podmienok. Tieto môžu tiež rásť len na 
určitých úsekoch strechy. Sklon, smer strechy a blízkosť stromov alebo akýkoľvek objekt 
nad strechou, to všetko môže prispievať k podmienkam, ktoré urýchľujú alebo zabraňujú 
ich organický rast.  
Gerard Roofs odporúča, aby každý takýto rast bol odstránený striekaním. Odporúčame 
vám najať dodávateľa, ktorý sa špecializuje na tento druh prác. Kvalifikovaný pokrývač 
môže pre toto poskytnúť vhodné riešenie. Poraďte sa so svojim predajcom, aby ste sa 
uistili o vhodnosti akéhokoľvek čistiaceho prostriedku, ktorý chcete použiť na vaše 
strešné škridle. 
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Atmosférické emisie 
Atmosférické emisie ako sú nečistoty zo stavenísk, hnojivá z okolitých fariem a peľ zo 
stromov môžu strechu kontaminovať. 
Oni môžu spôsobiť organický rast. Silný dážď ich môže spláchnuť. Ak tomu nie je mali by 
byť spláchnuté, inak môžu zostať na streche a živinami prispievať k organickému rastu, 
neskôr sa hromadia. 
Preventívna údržba 
Odporúčame vám uzavrieť zmluvu s kvalifikovaným pokrývačom pre všetky údržbárske 
práce a iné práce na streche. 
Ako preventívne opatrenie najlepšie je čistiť strechu chemicky, ešte kým organické 
materiály nie sú viditeľné. Spóry môžu prežiť na streche aj dva roky kým si prítomnosť 
organického materiálu na streche všimnete. Čistenie strechy odstraňuje nielen organické 
materiály, ale aj spóry, z ktorých vznikajú. 
Ak je na strechu aplikovaný vhodný čistiaci prípravok niektoré organizmy sú zabité 
okamžite a zmiznú hneď po postreku alebo po niekoľkých dažďoch. Iné druhy 
organizmov, ako sú čierne riasy a lišajníky môžu prežiť mnoho dažďov a môže to trvať 
nejakú dobu pred tým než sú z povrchu odstránené. Čistenie je úspešné ak sa farby 
organického rastu menia. To môže trvať niekoľko dní alebo týždňov. 
Pri výbere čistiacich prostriedkov a spôsobu čistenia, musia byť dodržané pokyny 
výrobcu. Za každých okolností by mali byť dodržané odporúčania výrobcu o aplikačných 
dávkach, koncentráciách a kompatibilite. 
 

 

Kompatibilita materiálov 

Škridle Gerard roofing sú vyrobené z ocele s povlakom 55% hliníka a  45% zinku a 
následne potiahnuté ochranným a dekoratívnym povlakom. 
V prípade že chcete vykonať zmeny, ktoré majú vplyv na strechu, ako napríklad montáž 
komínov, rozšírenie strechy alebo inštalácia výlezov, musíte sa uistiť, že použité 
materiály sú zlučiteľné so škridlami Gerard roofing. 

Korózia nepodobných kovov 

Keď sú dva rôzne materiály v kontakte a je prítomná vlhkosť jeden kov je relatívne 
chránený, zatiaľ čo na druhom sa objavuje zrýchlená korózia. Podobný účinok sa 
objavuje s vodou tečúcou cez rôzne materiály. 

Táto forma korózie sa bežne vyskytuje tam : 

• kde je voda vypúšťaná z medených alebo mosadzných systémov cez 
galvanizovanú oceľovú strechu alebo oceľovú strechu so zinkovo-
hliníkovou povrchovou úpravou 

• kde nenatreté olovené lemovania sú aplikované priamo na oceľové výrobky  
so zinkovo-hliníkovou povrchovou úpravou 

• kde upevňovače sú nekompatibilné so strešnými škridlami. 
 

Preto by malo byť zabránené akémukoľvek elektrickému kontaktu medzi nepodobným 
kovmi- napr. mokré lístie vytvára kontakt medzi medenými odkvapmi a oceľovými  
strešnými škridlami so zinokovo-hliníkovou povrchovou úpravou 

 

 

Základné kovy Drahé kovy 

 
 
 
 

zinok 
oceľ 

zinkovo-
hliníková 

hliník 

oceľ 
 

olovo 

 

  meď, nerezová 
oceľ 

 
 

 
Vyššie uvedená tabuľka uvádza bežne používané kovy v galvanickom rade. Ak akékoľvek dva 
z týchto kovov sú vo vlhkom styku, alebo ak voda tečie z jedného kovu na druhý kov, kov ďalej 
vľavo bude poškodený aby ochránil kov ďalej vpravo. 
Preto platí pravidlo, že voda môže tiecť zľava doprava a nie sprava doľava. Napríklad tok vody 
zo zinku na meď je v poriadku, ale z medi na zinok nie je. 
Pri použití nepodobných materiálov požiadajte o radu autorizovaného distribútora



 
 

 

 

 


