KARTA INFORMACYJNA O PRODUKTACH FIRMY KONSPORT:

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW
Pamiętaj! Satysfakcję i długoletnie użytkowanie naszych produktów zapewnia tylko
prawidłowy montaż, właściwe użytkowanie oraz odpowiednia konserwacja.
O NAS:
Marka KONSPORT już od ponad 25 lat specjalizuje się w produkcji ogrodzeń systemowych.
Zaawansowana technologia oraz profesjonalny zespół to podstawa sukcesu naszej firmy. Zdobyte
doświadczenie i wiedza pozwalają na ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, dzięki czemu
nasi Klienci otrzymują gwarancję najwyższej jakości.
Ciągłe doskonalenie się i pogłębianie fachowej wiedzy pozwala na kompleksową obsługę naszych
Klientów. Oferujemy Państwu nie tylko najwyższej klasy systemy ogrodzeń, ale także
indywidualne doradztwo i wsparcie techniczne. Dzięki zaangażowaniu i kompetencjom zyskaliśmy
zaufanie Klientów oraz Partnerów.
KONSPORT jest marką uznaną nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Najwyższej jakości systemy
ogrodzeń, które wyróżnia unikatowy design i niezwykła wytrzymałość znajdują swoje uznanie
wśród mieszkańców całej Europy. Sukcesy firmy KONSPORT potwierdzają również liczne
certyfikaty i wyróżnienia.
Marka KONSPORT to także bezpieczeństwo podczas podróży. Dzięki pozytywnym opiniom
przyznanym przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, firma KONSPORT, jako jedna z nielicznych
zajmuje się produkcją materiałów wykorzystywanych na potrzeby zabezpieczeń infrastruktury
drogowej i kolejowej. Przemierzając Polskę po nowo otwartych autostradach czy drogach
szybkiego ruchu, to właśnie KONSPORT dba o Państwa spokój i bezpieczeństwo.

INFORMACJE O WYROBACH:
Poniżej wyszczególnione zostały istotne informację dotyczące
produktów firmy KONSPORT opisujących i specyfikę i cechy.
Wszystkie elementy złączne (w szczególności, śruby, podkładki, nakrętki, nitonakrętki) produkowane są
ze stali nierdzewnej A2 i nie są poddawane procesowi lakierowania.
Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego wykorzystywane przy produktach firmy KONSPORT są w
kolorze czarnym i nie podlegają procesowi lakierowania. Elementy z tworzywa sztucznego wystawione
na działanie zewnętrznych czynników środowiskowych mogą podlegać odbarwieniu.
Zgodnie z zapisami polskiego prawa budowlanego (Dział II: „Zabudowa i zagospodarowanie działki
budowlanej) bramy dwuskrzydłowe i furtki posesyjne nie mogą być otwierane na zewnątrz ogradzanej
posesji.
Profile wykorzystywane do produkcji produktów firmy KONSPORT posiadają na jednym z boków
wzdłużny ślad pozostawiony po procesie zgrzewania. Ślad ten pozostaje widoczny nawet po procesie
obróbki i lakierowania. Jest to zatem inherentna cecha naszych wyrobów i jako taka nie może być
traktowana jako wada.
Listwa zębata montowana do bram samonośnych wymaga oddzielnej regulacji przed zainstalowaniem
automatyki.
Bramy samonośne powinny być transportowane na odpowiednio przygotowanych stelażach lub w
pozycji pionowej.
Ze względu na immanentną cechę stali jaką jest rozszerzalność termiczna, bramy uchylne, bramy
samonośnej i furtki mogą wymagać sezonowej regulacji.

Zgodnie z artykułami KC 556 §. 1 p.1 firma KONSPORT informuje,
że wady produktu nie stanowią w szczególności:
Wszystkie połączenia spawane wykonane metodą MAG, podlegające standardom oceny wg normy PN-EN
ISO 5817 D.
Wszelkie otwory technologiczne służące w szczególności możliwości przeprowadzenia procesu
lakierniczego jak również wentylacji samej konstrukcji. Z otworów technologicznych podczas eksploatacji
mogą wydostawać się skropliny.
Skropliny mogą pozostawać plamy na powierzchni. Zaleca się usuwanie ewentualnych plam wodą z
detergentem co najmniej raz w roku podczas mycia i konserwacji ogrodzenia.
Wykwity wapienne jak i drobne pęknięcia powstające na prefabrykowanych elementach betonowych.
Wszelkie przebarwienia, ogniska białej korozji, chropowatość powierzchni czy różnice w odcieniach na
elementach ocynkowanych ogniowo. Ocynk ogniowy nie jest procesem podnoszącym estetykę produktu,
a procesem przedłużającym jego antykorozyjność.
Różnice w odcieniach koloru produktów skierowanych do produkcji w oddzielnych partiach
produkcyjnych lub wykonywanych różną technologią produkcji. W przypadku kolorów z palety kolorów
strukturalnych, możliwe są różnice w odcieniach nawet w obrębie tej samej partii produkcyjnej.
Ze względu na specyfikę procesu lakierowania proszkowego dopuszcza się ręczne wykonywanie
niewielkich zaprawek w szczególności w miejscach podwieszania materiału do lakierowania.
Wszelkie odbarwienia powstałe na skutek przechowywania towaru w zabezpieczającej do transportu folii
strech. Efekt tzw. „zaparzenia powłoki” jest możliwy do całkowitego usunięcia poprzez zadziałanie
gorącym powietrzem (np. opalarka) w miejscu przebarwienia.
Różnice w rozstawach profili na produktach o innych parametrach (rozmiarach) lub różnych elementach
jednego systemu.

Ważną cechą produktów firmy KONSPORT jest fakt , że produkowane są one według zleceń
produkcyjnych, przygotowywanych w oparciu o ściśle spersonalizowane wymagania naszych
klientów.
Produktom na zleceniach produkcyjnych nadawane są unikatowe wymiary, kolorystyka,
cechy szczególne, dodatkowe wyposażenie. Indywidualne cechy produktów na zleceniach
produkcyjnych powodują, że produkty te tratowane są wedle przepisów KC jako rzeczy
określone co do tożsamości.

