
WARUNKI SPRZEDAŻY

GWARANCJA

Wszystkie wyroby produkowane przez firmę Chyżbet objęte są 3-letnią gwarancją na wady ukryte.

Gwarancja nie obejmuje występowania:

• odchyłek kolorystycznych,

• wykwitów,

• ewentualnych mikropęknięć włoskowatych na powierzchni wyrobów, wynikają-cych ze skurczowego charakteru wiązania betonu,

• cech wyrobów dopuszczonych przez obowiązujące normy tj. odchyłki wymiarowe, różnice tekstury itp.,

• naturalnych zmian w kolorystyce, a także plam i zabrudzeń wynikających z ich użytkowania oraz uszkodzeń wynikłych z:

• niewłaściwego transportu,

• niewłaściwego składowania wyrobów przed zabudową,

• niewłaściwego zaprojektowania, wykonania podbudowy lub nieodpowiedniego doboru rodzaju wyrobu do warunków eksploatacji,

• zabudowy niedojrzałych wyrobów przed upływem 14 dni od daty produkcji, 

• dotyczy zagęszczania ułożonej nawierzchni za pomocą urządzenia wibracyjnego,

• użycia do zagęszczania zabudowanej nawierzchni urządzenia wibracyjnego bez osłony gumowej,

• nie zachowania odpowiednich spoin dylatacyjnych – zalecane 3-5 mm po-między poszczególnymi elementami (dotyczy w szczególności wyrobów nie 

posiadających odstępów dystansowych),

• użycia do spoinowania zabudowanych wyrobów zaprawy cementowej – zaleca się używanie elastycznego materiału lub brak spoinowania (dotyczy w 

szczególności krawężników i obrzeży),

• skutków naturalnej eksploatacji wierzchniej warstwy wyrobów,

• użytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem,

• wykonania zabudowy niezgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej,

• wykonywania jakichkolwiek zabiegów renowacyjnych tj. impregnacja, usuwanie wykwitów oraz innych zabrudzeń bez porozumienia z Producentem.

Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadku dokonania zabudowy wyrobów z widocznymi wadami. Warunkiem przyjęcia reklamacji 

jest dokonanie pisemnego zgłoszenia oraz przedstawienie dowodu zakupu (paragon, faktura) wraz z etykietami identyfikacyjnymi dołączonymi do każdego opakowania 

z wyrobem. W terminie do 14 dni upoważniony przedstawiciel Producenta dokona oględzin reklamowanych wyrobów. Podczas oględzin zostanie sporządzony protokół 

oraz określony sposób rozpatrzenia złożonej reklamacji.

PALETY I BIGBAGI

Wyroby firmy Chyżbet pakowane są na palety drewniane o wymiarach 1200 x 1000mm i 1200 x 800mm, a kostka An�co w płatne, bezzwrotne worki Bigbagi. Kaucja za 

jedną paletę wynosi 30 zł bru�o. Cena pojedynczego worka Bigbag wynosi 40 zł bru�o. Zwrot palet może nastąpić jedynie w oddziałach firmy Chyżbet w terminie do 

30 dni od daty zakupu towaru.

TRANSPORT

Firma Chyżbet posiada własny specjalistyczny transport wyposażony w dźwigi wyładowcze.

WYKWITY

Produkcja wyrobów betonowych charakteryzuje sie możliwością występowania wykwitów . Ich występowanie oraz intensywność uzależniona jest od rodzaju 

zastosowanego cementu, warunków atmosferycznych panujących w czasie produkcji i dojrzewania wyrobów oraz samego ich składowania. Wykwity są zjawiskiem 

przejściowym, ustępują na skutek działania czynników atmosferycznych (wypłukiwanie przez opady) oraz samego użytkowania powierzchni (usuwanie przez ścieranie), 

znikają w zależności od intensywności ich występowania od 1 miesiąca do kilku lat. Jest to związane z powolnym przechodzeniem CaCO₃  w łatwo rozpuszczalny 

CaHCO₃ pod wpływem działania miękkiej wody deszczowej nasyconej CO₂ .

Powstawanie wykwitów nie jest spowodowane błędami produkcyjnymi, a tym samym nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.

PARAMETRY TECHNICZNE

Firma Chyżbet produkuje swoje wyroby w oparciu o wymagania obowiązujących w Polsce norm i dokumentów:

• kostka brukowa - zgodnie z PN-EN 1338:2005 i PN-EN 1338:2005/AC:2007 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”.

• krawężniki i obrzeża - zgodnie z PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC:2007 „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”.

• płyty chodnikowe, zielone parkingi oraz korytka - zgodnie z PN-EN 1339:2005 i PN-EN 1339:2005/AC:2007. „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody 

badań”.

• pustaki szalunkowe i bloczki – zgodnie z PN-EN 771-3:2011 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Cześć 3: elementy murowe z betonu kruszywowego (z 

kruszywami zwykłymi i lekkimi)”.

• elementy małej architektury - palisady, płytki ogrodowe i elementy skarpowe - zgodnie z PN-EN 13198:2005. „Prefabrykaty z betonu. Elementy małej 

architektury ulic i ogrodów”.

ESTETYKA

Wszystkie wyroby produkowane są na wysokiej jakości barwnikach i domieszkach renomowanych firm niemieckich. Specyfika produkcji wyrobów wibroprasowanych 

może charakteryzować się występowaniem pewnych różnic kolorystycznych. Spowodowane jest to wahnięciami stosunku wodno-cemento-wego, zmiennymi 

warunkami atmosferycznymi panującymi w czasie produkcji wyrobów, naturalną zmiennością kolorystyczną stosowanych kruszyw oraz występowaniem wykwitów.

Aby uniknąć występowania wielkopowierzchniowych różnic kolorystycznych na zabudowywanej nawierzchni, należy bezwzględnie stosować metodę układania 

wyrobów jednocześnie z kilku (3-5) palet. Sposób ten spowoduje uzyskanie dodatkowego efektu naturalności całej zabrukowanej powierzchni.

                                                                                                       

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

ZÁRUKA

Na všetky výrobky vyrobené firmou Chyžbet sa vzťahuje 3-ročná záruka na skryté vady.

Záruka sa nevzťahuje na prípady:

• nekontrastujúcich farebných rozdielov spôsobených prirodzenou farebnosťou použitých surovín,

• vystupujúcich uhličitanových povlakov,

• mikrotrhlín spôsobených prirodzenou vlasťnostou betónu,

• vlastnos� produktu povolených príslušnými normami t.j. rozmerové odchýlky, rozdiely v textúre atď.,

• prirodzených zmien farby, ako aj škvrny a nečistoty spôsobené ich použi�m a poškodenia spôsobené:nesprávnou dopravou,

• nesprávným skladovaním pred montážou,

• nesprávnym naprojektovaním, prevedením podkladu alebo použi�m nesprávneho druhu výrobku,

• uložením pomocou vibračných zariadení nevytvrdnutých výrobkov skôr ako 14 dní odo dňa výroby,

• uložením pomocou vibračných zariadení bez použi�a gumovej ochranej podložky,

• nesprávným uložením - nutné dodržať 3 – 5 mm odstup od jednotlivých kociek, zvlášť pri dlažbe, ktorá nemá dištančný vystupok,

• použi�m cementových zmesí na škárovanie (obrubníkov, krajnic atď.), doporučuje sa použi�e špeciálnych elas�ckých škárovacích materiálov,

• prirodzeným opotrebovaním vrchnej vrstvy výrobkov,

• použi�m výrobku inak ako je určené,

• uložením, ktoré nie je vykonané v súlade so stavebnými predpismi a normami,

• vykonaním neoprávenených zásahov t.j. impregnáciou, odstraňováním výkvetov a odstraňovaním nečistôt bez súhlasu výrobcu.

Výrobca nebude zodpovedať za záruku v prípade stavebných výrobkov s viditeľnými chybami. Podmienkou prija�a reklamácie je jej písomná forma s 

doložením dokladu o kúpe spolu s iden�fikačnou e�ketou, ktorá je súčasťou obalu. V termíne do 14 dní od prija�a reklamácie poverený pracovník firmy 

vykoná obhliadku reklamovaných použitých výrobkov. Po vykonaní obhliadky bude spísaný protokol a dohodnutý spôsob vybavenia reklamácie.

PALETY A BIGBAGY

Výrobky spoločnos� Chyžbet sú balené na drevených paletách 1200 × 1000mm a 1200 × 800mm a dlažba An�co sa dodáva v nenávratnom balení Bigbag. 

Záloha za jednu paletu je 8,00 EUR bez DPH. Za paletu sa účtuje amor�zácia 10% z ceny palety. Cena jedného Bigbagu je 10,00 EUR bez DPH. Vrátenie paliet 

je možné iba v spoločnos� Chyžbet v termínie 6. mesiacov od vystavenia faktúry.

DOPRAVA

Spoločnosť Chyžbet vlastní špeciálne dopravné prostriedky s hydraulickými zariadeniami na výkladku .

VYSTÚPENIE UHLIČITANOV (výkvet)

Výroba betónových výrobkov sa vyznačuje možnosťou vzniku výkvetov. Ich výskyt a intenzita závisia od typu použitého cementu, poveternostných 

podmienok prevažujúcich počas výroby a zrenia výrobkov a ich skladovania. Výkvety sú dočasný jav, miznú v dôsledku poveternostných podmienok 

(odplavovanie zrážkami) a samotného využívania povrchu (odstraňovanie obrusovaním), mizne v závislos� od intenzity ich výskytu od 1 mesiaca do 

niekoľkých rokov. Súvisí to s pomalou premenou CaCO₃ na ľahko rozpustný CaHCO₃ pod vplyvom mäkkej dažďovej vody nasýtenej CO₂ .

Výkvety nie je možné uznať ako dôvod na reklamáciu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výrobky spoločnos� Chyžbet spľňajú nasledovné požiadavky:

• zámková dlažba - v súlade s STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy.

• obrubníky a krajnice - v súlade s STN EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy.

• chodníková dlažba, zatrávňovacie tvárnice a veľkoformátová dlažba – v súlade s  STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metód

• debniace tvárnice a bloky – v súlade s STN EN 15435 Betónové prefabrikáty. Debniace tvárnice z obyčajného betónu a z ľahkého betónu. Vlastnos� 

výrobku a jeho pôsobenie.

• palisády, svahové tvárnice, plotový systém – v súlade s STN EN 13198  Betónové prefabrikáty. Uličný a záhradný mobiliár 

VZHĽAD

Vo všetkých výrobkoch vyrábaných v spoločnos� Chyžbet sú použité prísady a farbivá renomovaných výrobcov z Nemecka. Výroba vibrolisovaných 

betónových výrobkov sa vyznačuje neveľkou farebnou rozdielnosťou spôsobenou vstupnými surovinami ako je cement a prirodzená zmena farebnej stálos� 

použitých surovín. Aby sa op�cky minimalizoval tento vplyv je potrebné prevádzať ukladanie dlažby na plochu minimalnie z 3 – 5 paliet. Touto metódou 

získate prirodzený efekt na celú výdlaždenu plochu.
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