
 
PRESBETON Nova, s.r.o.   

PRESBETON Drahotuše, s.r.o. 

jako výrobci zboží PRESBETON
®

 

(dále jen výrobci) 

 

garantují, že jejich výrobky, ve stáří stanoveném příslušnými normami, splňují normové požadavky uvedené 

v prohlášeních shody k jednotlivým výrobkovým skupinám (dále jen zaručené vlastnosti), neboť shoda typu výrobku 

se stanovenými technickými předpisy byla prokázána zkouškou typu a průběžně je prokazována kontrolními 

zkouškami v pravidelných intervalech (tyto dokumenty jsou na vyžádání k dispozici u výrobce) a na základě těchto 

protokolů je vydáno prohlášení shody  

 

a poskytují nad rámec zákonné záruční doby ZÁRUKU PRESBETON
®
, že jejich výrobky, při obvyklém užívání 

dle pokynů výrobce a dodržení níže uvedeného, budou mít zaručené vlastnosti po dobu 10 let 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tato záruka se váže ke zboží PRESBETON
®
 na území ČR, bez ohledu na vlastníka nemovitosti, kde je v době 

uplatnění práv ze záruky zboží umístěné či zabudované. Platí však pouze pro zboží výrobců. 

 

Tato záruka se vztahuje na veškeré zboží vyrobené po 1. 1. 2012 a záruční lhůta běží ode dne následujícího po převzetí 

zboží PRESBETON
®
 od výrobce. 

 

V případě oprávněného uplatnění této záruky se nároky vyřizují v souladu s platnými Všeobecnými obchodními 

podmínkami PRESBETON
®
; pokud by stejné zboží již nebylo vyráběno, má výrobce právo bezplatně dodat 

alternativní výrobek. 

 

Poučení: 

- Vápenné výkvěty jsou přirozeným a dočasným jevem při zrání betonu a nejsou důvodem k reklamaci.  

- Vzhledem k čistě přírodnímu původu základních vstupních surovin pro výrobu se mohou na betonových 

výrobcích vyskytnout lokální železité výkvěty, které nejsou vadou výrobku a s ohledem na svůj původ nemohou 

být důvodem k reklamaci.     

- K odřeninám povrchu dlažeb může docházet při dopravě a manipulaci. Dlažební desky a kameny jsou 

dimenzovány na působení obrusu po celou dobu svojí životnosti. Po zapískování a v průběhu užívání plochy 

dojde k optickému sjednocení povrchu a ustoupení odřenin.  

- Při užívání výrobku v průběhu jeho životnosti dochází vlivem provozu a působením povětrnostních vlivů k otěru 

povrchu výrobku, což je přirozenou známkou běžného opotřebení, nejde o vadu. 

- Barevné odstíny výrobků jsou ovlivňovány vstupními surovinami, které jsou čistě přírodního charakteru a 

procesem zrání, barevným odlišnostem tak nelze nikdy zcela zabránit. K potlačení tohoto jevu je vhodné odebírat 

dlažební desky a kameny z více palet najednou, předejde se tak případnému kontrastu barevných rozdílů. 

- Betonové výrobky jsou vyráběny z betonových směsí složených z přírodních materiálů, které, stejně jako beton 

sám,  v průběhu své životnosti prochází přirozenými změnami způsobenými povětrnostními vlivy. Tyto vlivy 

způsobují změny barevnosti betonových výrobků, kterým nelze zabránit a nemohou tedy být důvodem 

k reklamaci výrobku. 

 

- Plné zatížení dlažby je možné po 28 dnech od data výroby. 

- Při zimním ošetřování povrchu dlažebních desek a kamenů chemickými rozmrazovacími látkami musí být 

dodrženy max. přípustné dávky na plošnou jednotku krytu v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 

104/1997 Sb., příloha č.7, případně v souladu s místními předpisy. 

- Při povrchu betonových výrobků se mohou objevovat mikrotrhlinky (tzv. krakeláž), které jsou opticky patrné 

zejména na mokrém povrchu. Tato okolnost nemá vliv na deklarované parametry výrobků a neovlivňuje jejich 

funkci a životnost. 

 

 

   



Záruka se nevztahuje na: 

- Vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného nebo chybného použití, neodborné manipulace s výrobkem, 

mechanickým poškozením a vady, způsobené kupujícím nebo třetí osobou. 

 

- Vady vzniklé nedodržením zásad pokládky, selháním podloží nebo spodní konstrukce (zemního tělesa), případně 

sedáním či deformací podloží. 

 

- Vady vzniklé znečištěním povrchu dlažby zejména zeminou, jíly, maltovinami, tmely, ropnými produkty atd. 

 

- Vady vzniklé použitím desinfekčních přípravkům na bázi sloučenin chlóru a jinými chemickými činidly, které 

nejsou určeny k ošetřování betonových výrobků. 


