
Zárt fűtési rendszerben történő üzemelés esetén 10 év garancia!

ACÉLLEMEZ RADIÁTOR

Kizárólagos importőr: Szido Kft. 2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/a.

0714
TS EN 442

A radiátorok bevonatát óvni kell a páralecsapódástól, a csapadéktól, ill. a fröccsenő víztől, az agresszív 
közeggel való érintkezéstől, valamint az intenzív és direkt napsugárzástól, ezek a bevonat károsodását 
okozhatják. Szavatossági igény nem érvényesíthető azokban az esetekben, ahol a  vízpárás területekre
szerelt radiátorok korróziójelensége jelentkezik.
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0A beépített szelepes radiátoraink kivételével minden radiátor tartalmazza a szükséges egységcsomagot 

(tipli, csavar, dugó, légtelenítő, tartó). Figyeljünk, hogy a radiátor kicsomagolásakor ezek a tartozkok 

meglegyenek. A radiátor megfelelő használata érdekében a felszerelést végezze szakember betartva az itt 

leírtakat valamint az erre vonatkozó jogszabályokat.



JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A maximálisan megengedett próbanyomás a rendszer hermetikusságának ellenőrzésekor 
13 bar.

6. A FixTrend lapradiátorokkal ellátott, központi fűtési rendszer üzemi nyomása nem 
haladhatja meg a 10 bar-t, a maximális üzemi hőmérséklet, pedig a 120 °C-t.

5. A garancia azzal a feltétellel vonatkozik a termékre, hogy a vásárló vagy mások nem 
hajtottak végre rajta javításokat vagy cseréket a Garanciát Vállaló engedélye nélkül.

- hogy a radiátorok beszerelése szakaszoló tágulási tartállyal, helyi légtelenítőkkel 
felszerelt és hőcserélős, zárt központi fűtési csomópontról vagy helyi kazánházból 
táplált rendszerbe történjen

1. A garancia olyan feketeacélból, rézből, műanyagból készült vizes központi rendszerekre 
vonatkozik amelyek anti-diffúziós bevonattal vannak ellátva és olyan helyiségekbe 
kerültek beszerelésre, ahol a levegőben nincs káros, korróziós hatást kiváltó anyag és 
nem lép fel állandó vagy időleges nedvesség a radiátor felületén.

2. A garancia érvényesítéséhez szükséges:

3. A garancia nem vonatkozik azon radiátorokra, amelyek:
- uszodákba, csarnokokba, autómosókba, mosodákba, vágóhidakra, nyilvános 

illemhelyekbe, fürdőkbe, és egyéb olyan helyiségekbe kerültek beszerelésre, ahol a 
levegőben levő anyagok korróziós hatást gyakorolnak, valamint a radiátor felületének 
állandó vagy időszakos nedvességnek van kitéve.

A FixTrend radiátorokra a gyártó 10 év garanciát vállal (a vásárlás napjától számítva) a 
„Jótállási feltételek és a Szerelési útmutató”-ban leírt feltételek szerint.

Azok a radiátorok melyekben a gyártó hibájából meghibásodások keletkeznek és ezek a 
hiba észlelésétől számított 1 hónapon belül, a garancia érvényességi ideje alatt, írásban 
jelezve lesznek, azok a forgalmazó által becserélésre kerülnek.

- a vásárlást igazoló számla megléte

- belülről szilárd anyagokkal, vagy káros folyadékokkal szennyezettek 
- eldeformálódtak a rendszer túl magas próba, vagy állandó nyomásától 
- eldeformálódtak, a rendszer megfagyásától

- olyan központi fűtési rendszerbe lettek bekötve, amelyből a vizet gyakrabban és 
hosszabb időre ürítik le, mint azt az alapvető üzemeltetési szükségletek indokolnák,

- a fűtési rendszerekbe más típusú (fém, alumínium, réz, réz-alumínium) fűtőtestekkel 
együtt lettek beépítve, és ezek száma meghaladja az összes radiátor 50%-át a 
rendszerben

4. A garancia nem terjed ki az olyan meghibásodásokra, amelyek oka a nem megfelelő 
használat, tárolás, szállítás, valamint a nem rendeltetésszerű alkalmazás. Előbbi főleg az 
olyan radiátorokra vonatkozik, amelyek(et):
- a beszerelés előtt külső légtérben tároltak

- gőzös fűtési rendszerekbe lettek beépítve

- mechanikusan sérültek 
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