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Płyty elewacyjne STENI 

ODBIÓR 
Po otrzymaniu towaru klient jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli odbioru. 

• Sprawdź liczbę opakowań 
• Sprawdź, czy towar nie został uszkodzony w transporcie  
• Sprawdź, czy nie ma zadrapań, rys i uszkodzeń na opakowaniu i produkcie 
• Rozpakuj zgodnie z dobrą praktyką dotyczącą produktów budowlanych. 

 
Ewentualne uszkodzenia lub odstępstwa występujące w przesyłce należy zapisać na liście przewozowym, który musi podpisać 
przewoźnik.  
(ZRÓB ZDJĘCIE) Uszkodzenie należy również zgłosić do:  
 

STENI AS 
sales@steni.no 
telefon: +47 33 15 56 00 
 

Nabywca traci prawo do reklamacji, w przypadku braku bezzwłocznego powiadomienia firmy STENI AS o wadach, które zostały 
lub powinny były zostać wykryte podczas kontroli przy odbiorze.  
Prawo do reklamacji nie przysługuje również po oddaniu towaru do użytku. 
 
Dostawa musi być oznaczona danymi o dostawie i produkcie firmy STENI AS.  

MAGAZYNOWANIE 
Płyty należy przechowywać w suchym miejscu, na płaskim podłożu, z pełnym podparciem. Płyty należy przechowywać pod przykryciem i 
chronić przed słońcem, wodą oraz pyłem. Płyty o gładkiej powierzchni należy przechowywać w taki sposób, aby tył jednej płyty przylegał 
do tyłu drugiej płyty, a przód do przodu.  
W stosie można układać maksymalnie do 5 palet. Płyty należy zawsze magazynować poziomo. 

TRANSPORT WEWNĘTRZNY 
Podczas transportu lub przenoszenia odpowiedzialność za odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie 
przed ślizganiem płyt na palecie spoczywa na kliencie / monterze.  
Ślizgające się płyty powodują powstawanie rys, otarć i uszkodzeń krawędzi. 
W przypadku ślizgania się płyt szczególnie narażone są osoby trzecie.              

OBSŁUGA 
Płyty do montażu należy zdejmować z palety pionowo,  
 nie ciągnąć, ponieważ mogą zostać porysowane lub uszkodzone. Klient/monter odpowiada za to, aby 
płyty nie zostały uszkodzone. Płyty należy zawsze przenosić w pozycji pionowej.  
 
Używaj zawsze rękawic i obuwia ochronnego  
jako minimalnych środków ochrony indywidualnej. 

MONTAŻ 
Monter odpowiada za sprawdzenie płyt przed montażem. Zamontowane płyty posiadające 
widoczne wady/usterki uznaje się za zaakceptowane przez nabywcę.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
STENI AS zastrzega sobie prawo do zmiany receptury i danych technicznych produktu bez wcześniejszego zawiadomienia. STENI AS 
zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku. 
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Pobierz naszą instrukcję montażu: 
https://steni.com/documentation/?c=fixing_inst
ructions 
 
 

Pobierz nasze warunki gwarancji i dostawy: 
https://steni.com/documentation/?c=sales_and
_delivery 
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