
1.Na všechny prvky oplocení (sloupky, desky plné, ažúrové a podezdívkové) výrobce poskytuje záruku na období 12 
měsíců. Nároky na základě poskytnuté záruky lze uplatnit jen v případě celé platby v určeném termínu.

V případě zjištění vad, Nabyvatel  pozastavuje provádění oplocení a podá
reklamaci. Výrobce  v místě, které uvede  Nabyvatel provede přehlídku za účelem prošetření odůvodnění reklamace. V 
případě odůvodněné reklamace bude vadný výrobek vyměněný na výrobek bez vad v  termínu a podle oboustranně 
dohodnutých zásad.

Ve zvláštních případech má Výrobce právo odmítnout záruční závazky, jestli Nabyvatel  věděl o vadě ve chvíli 
příjmu výrobku nebo kdy je vada  nepodstatná a nesnižuje  užitkovou hodnotu výrobku.

POZOR: nesprávně provedení oplocení (v rozporu s návodem) končí jeho zničením,
nezávisle na tom z jakého materiálu je provedeno. Rozhodným faktorem bude, kromě jiného, nesprávná stavba 
sloupků, chybící pevné upevnění desek.

2.Před zahájením postavení oplocení je nutné ověřit, zda  nejsou jeho prvky poškozené , jestli ano hned reklamovat u 
prodejce. Kdy je dodavatelem zboží na určené místo  firma PREF-BET, zavazuje se  kupující zkontrolovat  dodávku 
(množství, jakost, shodnost vzoru). Zboží převzato  bez výhrad je  uznáno jako zboží bez viditelných vad. Po vestavění 
takových prvků oplocení nebude  reklamace možná. V záruční době neodpovídá výrobce  za poškození vyplývající z 
vadného provedení oplocení ani za  mechanická poškození.

3.Prvky oplocení námi vyráběné splňují požadavky polské normy PN-EN 12839; Betonové prefabrikáty, Prvky oplocení 
(Prefabrykaty betonowe; Elementy ogrodzeń). Evropská norma EN 12839;2001 má statut polské normy. Tato   
evropská norma zahrnuje prefabrikované prvky  betonové (z betonu vyztuženého nebo předpjatého) pro stavění 
oplocení.

4.Prodávané prvky  betonových oplocení mají šedé odstíny (přírodní odstín betonu). Je možné je natírat speciálními 
barvami pro vnější použití. Nabyvatel má možnost získat barevný odstín podle libosti.

Prvky jsou určeny pro použití jako nekonstrukční nebo částečně konstrukční.

5. Návod k montáži

 BETONOVÉ OPLOCENÍ
Betonové oplocení se staví v jiném pořadí než ostatní. Označíme linii oplocení, vytyčíme úroveň terénu za účelem 
zohlednění případných úskoků. Začínáme  od vkopání prvního sloupku, staví se svisle podle úrovně terénu. Pod 
sloupky udělat důlky se svislými stěnami a podkládat velké ploché kameny nebo betonové bločky,  aby se byly zajištěné 
proti nadměrnému usazování. Sloupky je nutné dodatečně upevnit kameny nebo sutí uloženou v dolní části  výkopu i 
nahoře, a následně celý prostor výkopu pod sloupkem vyplnit řídkým betonem třídy B-15.

Základ spolu se  sloupky musí být v hloubce podle místním podmínek promrzání půdy. K ustavenému sloupku se 
přisunuje první spodní deska vsouvajíc její bok do drážky sloupku. Následně se dostavuje  druhý sloupek tak, aby  
deska vešla druhým bokem do jeho drážky. Tímto způsobem se staví po řadě tři až max. pět plotových dílců a potom se 
vsunují další desky vyplňujíc oplocení na potřebnou výšku (jako schody).
Prostor mezi konci desek a dnem drážky se zalévá řídkou  cementovou hmotou nebo vyplňuje  montážní pěnou 
odolnou proti působení atmosferických faktorů.
Spodní deska musí přiléhat nebo být vložená do půdy za účelem utěsnění oplocení a zabezpečení ho před 
podkopáváním  zvířaty. Tímto způsobem je možné rovněž regulovat výšku oplocení. V  typové versi se  zdola kladou  
plné desky a nahoře  ažúrové.

Reklamace se nevztahuje na výrobky poškozené v důsledku nepředvídatelných osudových události
například živelných pohrom, včetně přívalových dešťů, vánic a větrů nad 22 m/s!!!
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Toto oplocení je možné použít výlučně pro stavění oplocení s max výškou 2,20 m od úrovně přiléhajícího terénu.

Během  montážních  prací je nutné rozhodně sledovat,  aby byly desky udržovány ve svislé poloze
(je nepřípustné přenášet desky na plocho).

Uplatněné konstrukční řešení umožňuje rychlou a snadnou  montáž, jak samostatně prováděnou tak i specializovanými 
montéry se zkušenostmi.

DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ

Dřevěné oplocení jsou vyrobena ze sosnového dřeva. Brány, branky a panely jsou prodávány společně s kováním a 
příslušenstvím potřebným pro  montáž (čepy, úchyty, kotvy,  rozpěrné kolíky, patka pod bránu, která musí být rozhodně 
namontována, aby nedošlo k opadávání brány). Klika a štít nejsou ve vybavení branky.
Na přání klienta jsou  dřevěné prvky dostupné:
-  v hnědé barvě (zabezpečení přípravkem "drewnochron"  – ořech tmavý 2001)
-  Impregnované (tlakem); odstín po impregnaci olivový (světlá zelená)
-  ve stavu nenatřeném přírodní dřevo; vyžaduje zabezpečení a natření konzervačními prostředky.
Dřevěná oplocení musí být postavena v místě s cirkulací vzduchu a přístupem k slunečnímu záření (umožňují 
vysychání).

Za účelem prodloužení životnosti je nutné samostatně konzervovat oplocení vhodnými barvami. 

Výrobce připouští vznik prasklin v důsledku  atmosferických podmínek, které nemají vliv užitkové vlastnosti oplocení

6.Nelze  reklamovat a jsou přípustné:
-  Rozdíly v odstínech betonových desek a sloupků (mírné) - které nejsou závislé na výrobci a vliv na ně mají tyto faktory: 
odstín kameniva, teplota, vlhkost apod.
-  Zatekliny – na okrajích desek a sloupků se mohou vyskytovat tzv. zatekliny, které souvisí s výrobním   procesem
-  Póry – menších rozměrů prohloubeniny související s výrobním   procesem 
-  Voskované mikropraskliny – nemající vliv na  užitkové hodnoty
-  Povlaky (výkvěty, skvrny) – které vznikají na površích desek a sloupků souvisí s výrobním   procesem a procesem 
odpaření,  mizí v důsledku  atmosferických podmínek
-  Mechanická poškození (mírné) – odření, rysy, úlomky v důsledku naložení, přepravy a vyložení.

Všechny shora uvedené faktory nemají vliv na vlastnosti ani na zmenšení technických a provozních parametrů výrobků.

7. Podmínky týkající se přepravy a skladování oplocení
Desky musí být  přepravovány ve svislé poloze (podél délky desky), všechny prvky zabezpečené proti přesunutí během 
přepravy, aby nedošlo k  poškození.
Vyložení oplocení zajišťuje objednatel.  Vykládka musí být ruční (ne mechanická). Desky je nutné během vykládky  
přenášet ve svislé poloze (podél délky) a tak je skladovat do  montáže.

Výrobce není odpovědný za poškození vzniklá během nesprávné vykládky a skladování

Kupující je  zavázán seznámit se s obsahem návodu. 
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