
to znamená, že při obvyklém užívání a dodržení podmínek uvedených na zadní straně budou mít střešní tašky společnosti BRAMAC po dobu 30 let 

prokazatelné vlastnosti dle čl. 5 normy ČSN EN 490. Dále se záruka mrazuvzdornosti při dodržení podmínek uvedených na zadní straně vztahuje 

na vady střešních tašek prokazatelně vzniklé následky mrazu z titulu vad materiálu, kterými je zároveň snížena odolnost střechy proti vnikání 

dešťové vody na budově: 

ulice: č. p.: obec:

Není-li dosud ulice nebo č. p. přiděleno:

parcelní číslo: katastrální území:

Datum položení:

 Poskytnutí záruky na kvalitu a mrazuvzdornost betonových střešních tašek společnosti BRAMAC platí pouze v případě, že na střeše byly použity 

výhradně střešní tašky společnosti BRAMAC.

 Na základě oprávněného uplatnění práv ze záruky na kvalitu a mrazuvzdornost betonových střešních tašek budou společností BRAMAC bezplatně 

dodány nové střešní tašky společnosti BRAMAC v počtu, který odpovídá zjištěnému rozsahu poškození.

 V případě, že stejné střešní tašky  již nebudou v nabídce, vyhrazuje si společnost BRAMAC právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné 

kvalitě.
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Podmínky pro poskytnutí záruky
1. Záruka platí pro střechu, která byla zhotovena ze střešních tašek společnosti BRAMAC a u které je zajištěno dostatečné odvětrání střechy 

– tzn. minimálně 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy - u modelu Tegalit a Reviva minimálně 20 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 
plochy střechy.

2. Při zhotovení střechy musí být současně dodrženy:

 všechny související platné právní předpisy a normy včetně zákona o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 183/2006 Sb., vyhláška 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a norem ČSN 73 1901-1:2020, ČSN 73 1901-2:2020, 
ČSN 73 0540-2:2011, ČSN EN 1991-1-1:2009, ČSN EN 1991-1-3:2005, ČSN EN 1991-1-4:2007, ČSN 73 3610:2008, ve znění pozdějších 
úprav a doplňků

 všeobecně platné technické předpisy

 Pravidla pro navrhování a provádění střech vydaná Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky 2. upravené vydání 2014 ve znění 
pozdějších úprav a doplňků

 technické podklady společnosti BRAMAC v aktuálním znění

V případě rozporu mezi technickými podklady společnosti BRAMAC a Pravidly pro navrhování a provádění střech mají přednost technické 
podklady společnosti BRAMAC.

3. Záruka poskytnutá společností BRAMAC se vztahuje výlučně na střechy nemovitostí nacházejících se na území České republiky.

4. Nárok na uplatnění záruky nevzniká v případě:

 poškození střešních tašek, jehož příčina leží přímo či nepřímo v selhání spodní konstrukce, především krovu, nebo v sedání či deformaci 
stavebního základu

 poškození střešních tašek z důvodu chybné montáže, neodborného zacházení a především neodbornou chůzí po střeše

 poškození střešních tašek z důvodu neodborného krytí střechy, které je v rozporu s pravidly stanovenými v čl. 2 těchto podmínek

 poškození střešních tašek způsobené mechanickými či chemickými vlivy

 poškození střešních tašek způsobené použitím neoriginálního příslušenství

 mechanického poškození střešních tašek a případné změny povrchu způsobené povětrnostními vlivy, které nezhoršují užitné vlastnosti 
střešních tašek společnosti BRAMAC, a na malé barevné rozdíly a výkvěty, jež jsou dle ČSN EN 490 přípustné a nejsou vadou jakosti

 poškození střešních tašek zemětřesením, povodní, zaplavením, požárem, bleskem, krupobitím, tíhou zmrzlého sněhu, explozemi, pádem letících 
těles, jejich částí nebo nákladu, větrem o rychlosti vyšší než 75 km/h, sesuvem půdy, lavinou, zřícením skal, poškození způsobená vyšší mocí 
a poškození způsobená událostmi a jevy, proti kterým se lze ke dni zhotovení střechy v rámci standardního pojištění budov pojistit.

5. V případě uplatnění nároku na záruku musí být společnost BRAMAC písemně informována vlastníkem nemovitosti neprodleně po zjištění vady 
s uvedením popisu vady, místa vzniku vady a data původní dodávky. K oznámení o reklamaci je třeba přiložit kopii záručního listu a nabývacího 
dokladu (faktury).

6. Před provedením opravy nefunkční části musí být společnosti BRAMAC umožněno danou střechu znalecky posoudit.

7. Tato záruka přechází při převodu vlastnického práva k výše specifi kované budově na nového vlastníka nemovitosti, bez požadavku oznámení této 
změny společnosti BRAMAC. 

8. Jiné nároky, než nároky v tomto záručním listě uvedené (tj. právo na bezplatnou dodávku nefunkční střešní tašky), jsou vyloučené, záruka zejména 
nezakládá jakékoliv nároky na náhradu hmotné či jiné škody.

9.  Nároky z vad vzniklých v průběhu zákonné záruční doby se řídí platnými právními předpisy a nejsou úpravou podmínek této záruky nikterak dotčeny.

20
21

 - 
01

BRAMAC střešní systémy spol. s r.o.
 Prosek Point, Prosecká 855 /68, 190 00 Praha 9  

mecha

tašek zp

h tašek zp

škození s
střešních tašek společnost

poškození střešních tašek ze
es, jejich částí nebo nákla

ození způsobená udá

ní nároku na 
ady, místa

ontáže, neo

du neodborného krytí st

obené mechanickými či c

ené použitím neorigin

a případné
malé barevné rozdíly a

ovodní, zaplavením, požá
rychlosti vyšší než 75 km/h

proti kterým se lze

hání spodní konstrukce, pře

ho zacházení a především neodborno

teré je v rozporu s pravidly stanoveným

mi vlivy

ušenství

chu způsobené povětrnostní
ěty, jež jsou dle ČSN EN

zemí České republiky.

m krovu, nebo v sedání

ůzí po střeše

2 těchto podmínek


