כתב אחריות למשטחי אינפיניטי פורצלן איטליה:
חברת אינפיניטי העולמית למשטחי פורצלן מצהירים בזאת שלוחות אינפיניטי בגדלים של  320על  160ובעובי  12מ"מ  6,מ"מ ו 20
מ"מ בגמורים מאט סאטן ומלוטש.
הלוחות מיוצרים בטכנולגיה המחמירה ביותר וע"פ תקן  ISO 13006נספח .G
מצהירים שיתרונות החומר תואם לדרישות התקן האמור לעיל.
משטחי אינפיניטי מאט מבריק וסאטן מורכבים מחומרים טבעים העמידים בכל תנאי מזג האוויר וקרני .UV
משטחי אינפיניטי בגימור מאט/סאטן:

•
•
•
•
•
•

משטחי אינפיניטי עמידים לחומרי ניקוי רבים ,ועמידות רבה בפני תבלינים עזי צבע.
עמידות גבוהה מאוד לשריטות ספיגה ושחיקה ,בגימור מאט וסאטן בלבד.
עמידות גבוהה לחום וקור ישירים על המשטח
ניתן לנקות את המשטחים ע"י כל חומר דטרגנטי כגון סבון כלים ,אקונומיקה וכו.
ניתן להניח על משטחי אינפיניטי פלטת שבת או כל משטח חם ישירות על המשטח.
למשטחי אינפיניטי עמידות גבוהה לפטריות וחיידקים.
משטחי אינפיניטי בגימור מבריק:

•
•
•
•
•

עמידות גבוהה בפני חום וקור ישיר על המשטח.
עמידות גבוהה לחומרי ניקוי רבים ,ועמידות רבה בפני תבלינים עזי צבע.
עמידות גבוהה בפני ספיגה בגימור מבריק.
ניתן לנקות את המשטחים ע"י כל חומר דטרגנטי כגון סבון כלים ,אקונומיקה וכו.
משטחי אינפיניטי בגימור מבריק הינם עמידים גם כן לשריטות בשימוש סביר ,אך אין להשתמש בסכיני קרמיים חדים על
פני המשטח או גרירת סירים ,הדבר עלול לגרום לחיכוך קרמי ובכך לשרוט את פני המשטח ועל כך אין אחריות .
תנאי האחריות למשטחי אינפיניטי מאט מבריק וסאטן:

.1

אין אחריות על נזק תאונתי כתוצאה ממכה ושימוש בלתי סביר במשטח או שימוש רשלני שגרם לשבר ,סדק או כל נזק תאונתי
אחר.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

האחריות הנ"ל ע"פ שיקול דעתה של חברת אינפיניטי.
האחריות על לוחות אינפיניטי תינתן רק למעבדים המורשים ע"י חברת אינפיניטי.
אין לעמוד על משטחי אינפיניטי לאחר התקנתם ,במיוחד באזורי החיבורים ,כיור והכרים.
יש להיזהר מאוד ממכות ישירות על פינות המשטח עם כלי מטבח קשים כגון כוסות וצלחות בעיקר באזור המדיח והחיבורים.
האחריות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
האחריות הינה עבור לוחות משטחי אינפיניטי בלבד ולא בגין ביצוע העבודה ואו התקנתה.
האחריות תינתן ללקוח בהצגת תעודות אחריות זו וחשבונית קניה מהמעבד המורשה בלבד.
תוקף האחריות היא למשך  10שנים )עשר שנים( על המשטח עצמו.

******נספח תעודת אחריות ללקוח*********

שם הלקוח _________________ :תאריך הרכבה _________________:שם הדגם_________________ :

מספר דגם _________________ :שם מעבד המורשה  _________________ :חתימת המעבד_________________ :

לרשותכם צוות אינפיניטי פורצלן ישראל
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