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INSTALLATION AV REHAU PEX-RÖRSYSTEM
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REHAU-garanti
Den här garantin omfattar av oss tillverkade REHAU PEX-rör och REHAU RAUTITAN PX, MX, SX och RX fogsystem under en tid av 10 år efter
det att anläggningen tagits i drift. Ansvaret avser belopp om maximalt SEK 5 000 000 per skadetillfälle.

Byggherre: _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Projektnamn: __________________________________________________________________________________________________________________________________
Användningsområde (skola, bostad, idrottshall, etc.): ___________________________________________________________________________________________
VVS-Konsult: ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Rörinstallatör: __________________________________________________________________________________________________________________________________
Anläggningen färdigställd den: _________________________________________________________________________________________________________________
Anläggningen tagen i drift den:_________________________________________________________________________________________________________________

Härmed intygar vi att ovan nämnda anläggning av REHAU PEX-rör med REHAU RAUTITAN PX, MX, SX och RX fogsystem,
installerats och tagits i bruk enligt REHAU:s gällande projekterings-, monterings- och driftanvisningar.

Ort: ______________________

Datum: ____________________

Rörinstallatör: underskrift och stämpel: ______________________________________________

REHAU åtar sig ovan nämnda garanti gentemot rörinstallatören, såvitt byggherren reser anspråk på denne.
Detta garantibevis gäller endast om det är fullständigt ifyllt och undertecknat samt fått ett garantinummer av REHAU.
Garantibeviset ska, för bekräftelse av REHAU, sändas till
REHAU AB, Box 1202, 701 12 ÖREBRO
senast inom tre månader efter det att anläggningen tagits i drift.
Garantibevis nummer (Ifylls av REHAU): ________________________________________________________________________________________________________
Örebro den: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Namn: ________________________________________________________________________

Titel: ________________________________________

Garantivillkor
1. Garantins omfattning
1.1 Vi garanterar att endast förstklassigt råmaterial använts vid
tillverkning av REHAU PEX-rör. Under produktionen kontrolleras rören
kontinuerligt genom egenkontroll samt ytterligare kontroll i enlighet
med övervakningsavtal med Süddeutsches Kunststoffzentrum (SKZ).

2.6 Åtgärder som REHAU kan komma att vidta i syfte att minska
eller avhjälpa skada gäller ej som medgivande ur garantisynpunkt.
Förhandlingar om ersättning innebär ej avstående från invändning
om att skadeanmälan ej lämnats i rätt tid enligt punkt 2.5 eller varit
sakligt ogrundad eller bristfällig.

Rören uppfyller och överträffar på väsentliga punkter kraven i
DIN 16892, DIN 16893 och DIN 4726.

3. Garantins innehåll och fullgörande
3.1 REHAU:s ansvarsskyldighet omfattar kostnadsfritt utbyte av
REHAU PEX-rör med tillhörande REHAU RAUTITAN PX, MX, SX och RX
fogsystem som uppvisar skador, vilka kan härledas till produktionsfel
hos REHAU:s fabriker och för vilka REHAU ansvarar. Ersättningen
omfattar vidare skador som uppstår vid friläggning, demontering
eller avlägsnande av bristfälliga delar för utbyte och installation av
fullgoda REHAU komponenter. Hit räknas även de reparationsarbeten
som erfordras för att återställa anläggningen i skick som före
skadans uppkomst. Indirekta följdskador, såsom nyttjande- och
produktionsbortfall, driftsstopp och driftsuppehåll, värdeminskning och
andra, indirekta följdskador, omfattas ej av garantin.

1.2 REHAU AB garanterar fullgod kvalitet på REHAU PEX-rör.
1.3 REHAU RAUTITAN PX, MX, SX och RX fogsystem för REHAU PEXrör, tillverkas med största noggrannhet och enligt senaste tekniska
rön. Endast förstklassigt råmaterial används.
1.4 REHAU garanterar att REHAU RAUTITAN PX, MX, SX och RX
fogsystem är felfritt.
2. Förutsättningar för garantin
2.1 Garantin gäller under förutsättning att skada inte inträffar och
anmäls senare än 10 år efter det att anläggningen tagits i drift.
2.2 Vidare gäller att garantibeviset – fullständigt ifyllt och
undertecknat – skall ha kommit REHAU tillhanda inom tre månader
efter det att anläggningen tagits i drift.
2.3 Garantin gäller ej i det fall andra komponenter än REHAU:s
originaldelar (rör såväl som fogsystem) använts, eller om montering
skett med andra verktyg än de som ingår i REHAU RAUTITAN PX, MX,
SX och RX fogsystem.
2.4 Garantin gäller ej heller om det inte kan styrkas att föreskrivna
projekterings-, installations och driftsanvisningar följts samt för
tappvattenanläggningar att vattenkvalitén följer kraven i SLV:FS
1993:35.
Anläggning skall vara utförd av godkänd och yrkeskunnig VVSfirma samt installatören skall vara certifierad av REHAU. Skador
av vad slag de vara må som uppkommit genom extern påverkan
(såsom genomborrade ledningar, frostskador osv.), liksom genom
installationsfel eller -brister, omfattas ej av garantin.
2.5 Vid skada skall REHAU omgående, eller senast inom åtta dagar
efter skadans uppkomst och innan reparationsåtgärder vidtas, beredas
tillfälle att undersöka skadan. Skulle så ej ske gäller ej garantin.

3.2 REHAU ersätter alla skador som förorsakats av bristfälligt material
på byggherrens eller tredje mans egendom, inklusive därigenom på
egendomen uppkomna följdskador.
3.3 REHAU ansvarar för skador enligt punkterna 3.1 och 3.2 ovan,
med belopp som uppgår till högst SEK 5 000 000 per skadetillfälle.
REHAU:s ansvarsskyldighet begränsar sig i varje enskilt fall till
högst SEK 50 000 000. Ersättning utgår ej för nyttjande och
produktionsbortfall, produktionsstopp, värdeminskning eller andra
indirekta följdskador. För övriga sak- eller personskador som ej anförts
under punkterna 3.1 och 3.2 ansvarar REHAU enligt gällande lag.
3.4 Part som är berättigad att åberopa denna garanti skall kunna
uppvisa föreskrivet garantibevis.
3.5 REHAU förbehåller sig rätten att efter eget val anlita fackkunnigt
företag för att åtgärda eventuella skador.
3.6 Skulle garantin tagas i anspråk under garantitiden, förlängs
därmed inte garantitidens totala varaktighet.
3.7 Muntliga sidoavtal gäller ej.
4. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter
I händelse av att ovan nämnda fastighet/byggnadsprojekt skulle
övergå i annan ägo, övergår rättigheterna i denna garanti till den
nye ägaren.

RAUPIANO PLUS.

RAUTHERM golvvärme.

RAUTITAN PEX-rörsystem.

Det universella spillvattensystemet av mineral
fylld plast. 4,5 gånger lättare än gjutjärnsrör och
med 40 % kortare montagetid för till exempel
underfördelat spillvatten. Testat och godkänt för
miljö, brand och ljud.

REHAU:s vattenburna golvvärmesystem kan
anslutas till alla värmekällor. Passar ihop med de
flesta golvmaterial, kan gjutas in eller förläggas i
bjälklag. Komplett system med reglering, PEX-rör,
smarta systemskivor, tillbehör, m.m.

För tappvatten och radiatorer. Ger 51% lägre
kostnader för montage och material, jämfört med
mjuka kopparrör med isolering (enligt branschens
kalkylunderlag). Uppfyller alla krav för Säker
Vatteninstallation och Nordtest.

REHAU är en internationell koncern med verksamhet över hela världen. Vi är specialiserade på tekniskt kvalificerade
produkter i polymera material (plaster). Produkterna är uppdelade i områdena Bygg, Automotive och Industri och
återfinns överallt i vardagen: fönster, VVS & elteknik, markrörssystem, möbeldesign, slang- och trädgårdsteknik,
specialprofiler, elastomerteknik, bil- och vitvaror.
Vårt huvudkontor finns i Tyskland och REHAU koncernen har över 19000 anstäldda på runt 170 verksmahetsorter.
Svenska REHAU etablerades 1967 och har huvudkontor i Örebro.
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