
 
 

 

Karta gwarancyjna 
drewniane domki ogrodowe LANITPLAST 

 
 

Producent odpowiada za wady produktu przez 2 lata (dwa lata).  

Twój zakupiony produkt wykonany jest z najlepszego drewna świerkowego. Drewno jest jednak naturalnym 

materiałem, a części mogą mieć różny odcień, a drewno może również działać inaczej. Drewno nie zawsze 

wygląda tak samo, a więc jest tak popularnym materiałem. Jeśli pomimo naszej starannej kontroli dojdzie do 

reklamacji, przekaż sprzedawcy następujące dokumenty i informacje: 

 numer kontrolny (POxxxxxxxxxxx) – znajdziesz na opakowaniu palety – numer UCHOWAJ !! 

 powód roszczenia podloźony zdjęciami 

 twój adres i numer telefonu dla dodatkowych informacji i zapytań.  
 

Gwarancja nie obejmuje:  
 ciasno przylegających sęków  

 zabarwienia drewna, które nie ma wpływu na jego wytrzymalość  

 pęknięć, które nie są ciągłe i nie mają wpływu na konstrukcję 

 pozdłuż sklejanych – desek czopowanych (czopy - najbardziej solidny i najczęstszy rodzaj łączenia 

naroży drewnianych desek, wczepów w rzędzie, otwarte lub ukryte, dokładnie pasujące)  

 zakrzywień desek - jest to dopuszczalne do tego stopnia, że można je jeszcze włączyć do konstrukcji  

 niedoobrobionych desek na niewidocznych powierzchniach dachu i podłogi; deski te mogą mieć 

jednocześnie nierówności 

 już zmontowanych lub pomalowanych elementów konstrukcji   

 materiału, który został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany przez użytkownika 

 wad, dokonanych przez kupującego, nie przestrzegając procedury instalacji, dodatkową dzialalnością 

w przeciwieństwie do warunków instrukcji itp.  

Przechowywanie 
Dużo problemów powstaje z powodu niesprawnego magazynowania. Opakowanie materiału nie jest 
wodoodporne. Folia chroni drewno tylko przed zanieczyszczeniem. Dlatego przechowuj zestaw aż do instalacji 
w suchym miejscu, nie bezpośrednio ułożony na ziemi, chroniony przed warunkami atmosferycznymi (wilgoć, 
słońce itp.) Opakowanie domku nie powinno nasiąknąć wilgoć od podloża. Napewno nie przechowywać w 
ogrzewanej przestrzeni! 
 
Podstawa domku 
Proszę zachować SZCZEGÓLNA ostrożność podczas budowania podstawy domku. Umieść podstawę tak, aby 
górna krawędź podstawy przekraczała o 5 cm otaczający teren. Podłoże musi być dokładnie wyważone w 
płaszczyźnie poziomej i odwodnione, aby belki  podstawy leżały w płaszczyznie.  Aby zapobiec bezpośredniemu 
kontaktowi z podłożem i wnikaniu wilgoci z gruntu do belek, należy umieścić pod belki taśmy bitumenowe (nie 
zawarte w zestawie). Bez idealnie wyważonej płaszczyzny i prostopadłości podstawowych elementów budynku 
domek nie może być zbudowany. Należy pamiętać, że przeważająca większość problemów z budową domku, 



 
 

 

które klient niewłaściwie przypisuje skrzywionym lub w inny sposób niedoskonałym profilom drewnianym, 
wynika z niedokładnego fundamentowania podstawowych elementów budynku w domku.  
 
Wykończenie powierzchni domku 
Przed montażem wszystkie elementy domku należy malować środkiem głębokodziałającym (prewencja przed 
pleśnią i grzybem) zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz paneli. Końcową ochronę przeprowadzić jakościową 
lazurą, która chroni drewno przed wilgocią i slońcem. Lazura powinna być wodoodporna, odporna na światło i 
wilgoć. Upewnij się, że lazura ma wystarczającą ilość barwnego pigmentu, ponieważ w przeciwnym razie 
drewno może zostać wyszarzone. Nie używaj żadnego lakieru! Zpytaj o poradę profesjonalnego dostawce barw, 
w odniesieniu do ochrony naturalnego drewna świerkowego i dotrzymuj instrukcje producenta farby. Kolejną 
warstwę wykonać po doskonałym wyschnięciu i wentylacji. Dokładnie chroniąc drewno, ostatecznie wpłyniesz 
na długotrwałość twojego domku ogrodowego. Uszkodzenia domku w wyniku złej obróbki lub braku obróbki 
powierzchniowej również nie mogą być uznane jako uzasadniona reklamacja.  
 
 

Ogólne warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży i jest płatny tylko dla pierwszego klienta.  
2. Gwarancja nieobejmuje usterek wynikających:  

o z użycia chemikalii nieobjętych porozumieniem sprzedawcy lub środków chemicznych  
o z niewłaściwego montażu lub nieprzestrzegania instrukcji podanych przez sprzedawcę 
o z niewłaściwego wykorzystywania produktu 
o z niewłaściwego przechowywania lub niewłaściwej konserwacji produktu 
o z niewłaściwej naprawy lub zmian dokonanych przez użytkownika bez wiedzy sprzedawcy 
o z powodu klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej 
o ze zdarzeń, które ze swej natury spełniają roszczenie ubezpieczeniowe 
o ze zmian dokonanych przez użytkownika, w wyniku czego doszło do uszkodzenia lub wady 

produktu 
o z mechanicznego  uszkodzenia produktu przez użytkownika 
o z innej działalności użytkownika niezgodnej  z warunkami gwarancji lub instrukcji montażu 
o z nadmiernego zużycia z powodu komercyjnego wykorzystywania produktu - produkt jest 

przeznaczony wyłącznie do użytku HOBBY 
3. Gwarancja obowiązuje na terytorii Polski dla produktów kupionych u oficjalnego importera firmy LANIT 

PLAST, s.r.o. (IČO 25774930). 
4. Reklamacja wymaga formy pisemnej w terminie gwarancji i wymaga załączenia dowódu zakupu. 
5. Producent lub sprzedawca powinien być zawiadomiony o złożeniu zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie 

i nie później niż 28 dni od pojawienia się wady. Kupujący powinien umożliwić inspekcji miejsca i nie 
naprawiać produktu samemu lub za pomocy innej osoby. Producent (sprzedawca) zastrzega sobie prawo 
do niezależnego zbadania okoliczności zdarzenia czy wypadku , w tym kontroli sytuacji meteorologicznej w 
miejscu.  

6. Roszczenia użytkownika z  tytułu odpowiedzialności producenta wynikają z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawnych.  

7. Inne prawa i obowiązki producenta lub sprzedawcy są regulowane przez ogólnie obowiązujące przepisy 
prawne.  
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