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Hufvudsta Gård, Bränneriet
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GARANTIBEVIS
fermacell fibergipsskivor
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På gatuadress:
Postnummer:
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Namn på projekt:

av:
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Tack för att du valt fermacell! Med fermacell fibergipsskiva får du en stark fibergipsskiva,
som är robust, skruvfast och slagfast. Vi på fermacell vet att en fermacellvägg håller för allt
den under normala förhållanden utsätts för under hela byggnadens livstid. Vi är faktiskt så
säkra på att fermacell fibergipsskivor tål dagligt stötande och slitage i livliga miljöer, som
exempelvis skolor, kontor, köpcentrum eller vårdinrättningar, att alla fermacell fibergipsskivor ges 20 års garanti på slaghållfasthet. Vi är glada att kunna erbjuda dig denna garanti!

fermacell garanti gäller för väggar monterade den:
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Telefon:
Tlf.:
För giltighet ska kopia av kvitto på fermacell material medfölja detta garantibevis.

En riktig vägg för riktiga utmaningar...
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Fermacell Sweden
Hufvudsta Gård, Bränneriet
SE-171 73 Solna
Tlf. 0735403230
email: info-fermacell.se@xella.com
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VILLKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Alla fermacell* fibergipsskivor som är monterade som hela fibergipsväggar och som fibergipsbeklädnad specificerad i den vid montagetidpunkten gällande utgåvan och svenska versionen av fermacell Orangebook
omfattas av denna garanti från datumet för utfärdandet av garantibeviset och en period på 20 år** framåt.
Garantin uppfylls genom att sända en kopia på fakturan av materialet samt upplysningar på entreprenör som
genomfört montaget (namn, företagsnamn, organisationsnummer, email och tel nr) till info-fermacell.se@
xella.com. Därefter mottar du ett garantibevis på mail, som ska bevaras tillsammans med fakturan. Garantin
gäller för alla byggprojekt i Sverige under förutsättning att följande krav är uppfyllda:
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n Att det vid montage har använts endast original fermacell fibergipsskivor, fermacell stålprofiler
och fermacell tillbehör.
n Att montagearbetet är utfört enligt gällande godkända montageanvisningar för fermacell väggar.

n Att skada inte har skett som en följd av uppsåtlig handling.
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n Att skador inte är förorsakade av brand, inbrott etc. eller naturkatastrofer såsom översvämning,
jordskalv eller liknande.
n Att skada inte har skett genom en strukturell förflyttning av byggnaden.
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n Att skada inte har skett som följd av modifikationer utförda efter montaget, såvida dessa modifikationer
inte är godkända av fermacell.
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n Att skador rapporteras till fermacell snarast möjligt efter skadetillfället, varvid fermacell förbehåller
sig rätten att undersöka alla skaderapporter.
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fermacell garanterar, enligt ovanstående förutsättningar och villkor, att fermacell fibergipsskivor inte kommer
att bli skadade av slag och stötar under förväntat normalt bruk av byggnaden. Om fibergipsskivorna omfattas
av garantin kommer fermacell efter eget val antingen att leverera material tillsammans med relaterade
bruksanvisningar för att de skadade fibergipsskivorna ska kunna repareras, eller, leverera ersättningsskivor.
fermacells slaghållfasthetsgaranti täcker inte kostnader för arbete (montage, spackling, ommålning etc.),
anspråk från tredje part, finansiella omkostnader eller andra indirekta förluster eller skador. fermacell ersätter inte skador på material som är försäkrat och skadeersättning utgår från försäkringen.

*fermacell är ett registrerat varumärke inom XELLA Group.
**fermacell 20 års slaghållfasthetsgaranti är gällande från 2017-01-01.

En riktig vägg för riktiga utmaningar...
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