15 LAT

10 LAT

5 LAT

ECHT PYE PV250 S52

WENTYLACYJNY WERNER
10 LAT
PYE
PV250 S54
WENTYLACYJNY WERNER
SUPER WERNER
PYE PV250 S54
PYE PV250 S52
SUPER WERNER
TĘGI PYE PV250 S52
PYE PV250 S52
SUPER WERNER podkład
TĘGI PYE PV250 S52
PYE PV250 S40, Typ T
SUPER WERNER podkład
STANDARD WERNER podkład
PYE PV250 S40, Typ T
PYE PV200 S30, Typ T
STANDARD WERNER podkład
TĘGI podkład
PYE PV200 S30, Typ T
PYE PV250 S50, Typ T
TĘGI podkład
ECHT G200 S40 podkład
PYE PV250 S50, Typ T
PROFIG200
PYE PV200
S44
ECHT
S40 podkład
PRZECIWKORZENNY

MOCNY WERNER podkład
5 LAT
G200
S30
MOCNY WERNER podkład
SAMOPRZYLEPNY
WERNER
G200 S40
PYE G200 S30
SAMOPRZYLEPNY WERNER
SAMOPRZYLEPNY
WERNER
PYE G200 S30
PYE V100 S25
SAMOPRZYLEPNY WERNER
PapaV100
paraizolacyjna
PYE
S25
ECHT G200 S40 Al.
Papa paraizolacyjna
Papa
paraizolacyjna
ECHT G200 S40 Al
ECHT V60 S40 Al.
Papa paraizolacyjna
ECHT V60 S40 Al

15
LAT
TOP WERNER

ECHT PYE PV250 S52
PYE PV250 S56
TOP WERNER
PROFI PYE PV250 S52
PYE PV250 S56
PRZECIWKORZENNY
PROFI WERNER
PYE PV250 S52
PRZECIWKORZENNY

PROFI PYE PV250 S52

3 LAT
TŁUSTY WERNER

3
LAT
PYE
PV250 S52

TŁUSTY WERNER
GRUBY PYE PV250 S52
PYE PV250 S52
MEMBRANA S20 top
GRUBY PYE PV250 S52
SILNY WERNER
SILNY WERNER
PYE PV250 S52
PYE PV250 S52
DOBRY WERNER V60 S42
DOBRY WERNER V60 S42
SILNY WERNER podkład
SILNY WERNER podkład
PYE PV200 S40, Typ T
PYE PV200 S40, Typ T
DOBRY WERNER podkład
DOBRY WERNER podkład
V100 S40
V100 S40
DOBRY
DOBRY WERNER
WERNER podkład
podkład
V60
V60 S30
S30
DOBRY
DOBRY WERNER
WERNER podkład
podkład
V60
V60 S30
S30 PLUS
PLUS
MEMBRANA S20 top

1.

Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia wydania towaru z zakładu produkcyjnego Producenta. Obowiązują warunki gwarancji
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W przypadku wykrycia wady, w trakcie montażu, należy przerwać montaż pod rygorem utraty gwarancji.
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Gwarancja obejmuje wyłącznie towary wykorzystane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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Prawnych s.c.
s.c. E.
E. Jaśkiewicz
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& D.
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ul. Jagiellończyka
Jagiellończyka 6,
6,
15. Oryginał tekstu gwarancji zdeponowany został w: Kancelarii Radców Prawnych
66-400 Gorzów
Gorzów Wlkp.
Wlkp.
66-400

