
 

©AVAPS s.r.o. - Vydání: 1  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY_2019  Strana 1 (celkem 2 

 

AVAPS s.r.o. – linka povrchových úprav 

 

Technologické podmínky 

Maximální rozměr dílce: 6000 x 550 x 1400 mm (délka x šířka x výška) 

Maximální hmotnost dílce: 200 kg 

Standardní doba vypalování je: 180 - 200°C (dle použitého materiálu) 

 

Záruka jakosti (zhotovitel AVAPS s.r.o.) 

Lakovaná vrstva je minimálně 60 – 100 mikrometrů. 

Na AL materiál lakovaný práškovými barvami ve fasádní kvalitě, firma Avaps s.r.o. poskytuje záruku 

co do stálosti odstínu a přilnavosti barvy max. 5 let (v případě pokud nebylo dohodnuto jinak). 

Na povrch předmětu, který byl již jednou lakovaný, eloxovaný, pochromovaný Avaps s.r.o. záruku 

neposkytuje. 

Záruka také není poskytována na materiál, který přišel do styku s oleji na silikonové bázi nebo 

podobnými separačními látkami. 

Při žárovém zinkování je nutné, aby zákazník sdělil zinkovně, že na zinkovou vrstvu bude aplikována 

prášková barva a je nutné, aby si po zinkování materiál nachystal – očistil dle svých požadavků. 

Za kvalitu povrchu materiálu dodaného pro lakování zodpovídá objednatel. 

 

Vady díla, uplatnění odpovědnosti za vady 

Zhotovitel se zavazuje kontrolovat proces výroby a jakost, která odpovídá požadavkům platné 

technické dokumentace a dohodnutým požadavkům objednatele. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání, jakož i za vady díla vzniklé po 

předání, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti zhotovitele. 

Zhotovitel však neodpovídá za vady díla, jestliže byly tyto vady způsobeny materiály či mazadly, z 

nichž byl výrobek určený k povrchové úpravě vyroben nebo které byly použity k jeho výrobě a 

objednatel v objednávce zhotoviteli údaje o těchto materiálech či mazadlech nesdělil. 

Za způsob přepravy, naložení a vyložení, stejně tak za vady díla způsobené přepravou odpovídá vždy 

objednatel, a to i v případě, že nakládku provede zhotovitel na žádost objednatele. Není-li dohodnuto 

jinak, pak materiál sloužící k proložení a ochraně věci (obal) při její přepravě zajišťuje na své náklady 

objednatel. 
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V případě, že dílo vykazuje vady, za něž odpovídá zhotovitel, je tento povinen tyto vady odstranit bez 

zbytečného odkladu, a to v prvé řadě tak, že provede novou povrchovou úpravu výrobku. V ostatním 

jsou zachovány nároky objednatele za vad díla dle obchodního zákoníku.  

Právo Objednatele z vadného plnění zakládá také vada, kterou dílo má při převzetí, byť se projeví 

později. Objednatel má právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne na předmětu díla v době 24 

měsíců od převzetí zboží. 

Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud vada či poškození vzniklo: 

a) mechanickým či chemickým poškozením zboží 
b) nesprávným skladováním 
c) nesprávnou údržbou 
d) materiály či mazadly, z nichž byl výrobek určený k povrchové úpravě vyroben nebo které byly použity 

k jeho výrobě a Objednatel v objednávce Zhotoviteli údaje o těchto materiálech či mazadlech 
nesdělil. 

e) vzlínající mastnotou u zboží s uzavřenými dutinami nebo přeplátovanými plochami (typicky u bodově 
svařených plechů) 

f) okujemi, korozí nebo jinými nečistotami (silikonové zbytky, nečistoty od emulzí, lepidel apod.), které 
zabraňují správné aplikaci práškové barvy a které se vyskytovaly na předmětu díla při dodání 
Objednatelem 

g) nevhodně navrženými technologickými otvory způsobující při zavěšení průhyb předmětu díla 
h) nevhodnou nebo nekvalitní konstrukcí předmětu díla 
i) tím, že Zhotovitel ani po vynaložení odborné péče nemohl zjistit nevhodnost předmětu díla pro 

objednané dílo nebo na ni Objednatele upozornil a Objednatel na jeho zpracování trval nebo v 
případě, že povrch předmětu díla byl již dodán s povrchovou úpravou (zejména se jedná o případy 
provedení plastu, eloxu, pochromování, nanesení jakékoliv barvy, zinkování apod., nebo byl dílec 
následně mechanicky obráběn a tvářen) 

j) běžným opotřebením nebo přirozeným procesem stárnutím materiálu 
k) v důsledku vnější události mimo vliv Zhotovitele 
l) používáním v neodpovídajících podmínkách (např. v silně korozním prostředí) 

 
Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle ve lhůtě pěti dnů ode dne převzetí výrobků 

po provedení díla zpět, výrobky prohlédnout a vytknout zjevné vady díla. V případě, že zhotovitel 

tuto svoji povinnost nesplní nebo zjevné vady díla nevznikne, je zhotovitel oprávněn neuznat 

následnou reklamaci objednatele. 

 
 


