
Garancialevél és ápolási 
útmutatások



Szakipari gyártói garancia
A Bette GmbH & Co. KG vállalat, Heinrich-Bette-Straße 1, 33129 Delbrück (a továbbiakban: a 
garancia szolgáltatója) a vásárló számára (továbbiakban: a garancia igénybe vevője), erre a 
fürdőkádra, zuhanyfelületre, zuhanytálcára vagy mosdóra gyártói garanciát biztosít az alábbi 
feltételeknek megfelelően. 

1. A garancia tárgya
A garancia minden olyan termékhibát magában foglal, amely bizonyíthatóan a garancia 
szolgáltatója által elkövetett tervezési és / vagy gyártási hibára vezethető vissza. A garancia 
igénybe vevőjének bizonyítania kell, hogy a tervezési és / vagy gyártási hiba a garancia 
szolgáltatójának felelősségi körbe tartozik és hogy a fürdőkád, zuhanyfelület, zuhanytálca 
vagy a mosdó állapota a termékleírással ellentétesen negatív irányba módosult. A következő 
termékváltozatokra ez a garancia nyilatkozat nem vonatkozik és ezek ki vannak zárva a 
garanciából:  
 
BetteGlaze® Plus. 

Abban az esetben, ha a garancia igénybe vevője bebizonyítja, hogy a fenti termékek 
hiányosságaiért (az előzőekben felsorolt hibák) a garancia szolgáltatója felelős, akkor a garancia 
szolgáltatója szabad választása alapján javítással, cserealkatrész biztosításával, vagy az 
értékcsökkent termék cseréjével teljesíti a garanciális ígéretben vállaltakat.
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2. Feltételek

2.1.
Ez a garancia abban az esetben érvényes, ha a garancia szolgáltatójának termékeit egy szakvállalat (szakképzett 
vízvezeték szerelő és / vagy épületgépész technikus) a vonatkozó előírásoknak megfelelően építette be, ideértve 
a biztonsági útmutatásokat, a szerelési útmutatót és a garancia szolgáltatójának termékinformációit. A garancia 
igénybe vevője elfogadja továbbá, hogy nem hajt végre változtatásokat a terméken (módosítások), a beépítési és 
telepítési munkákat nem a garancia szolgáltatójának szerelési útmutatójával ellentétesen végzi el, valamint nem 
módosítja a szerelési(segéd)anyagokat (pl. beépítési rendszereket, tömítéseket, stb.).  
 
2.2.
A garancia igénybe vevője vagy saját maga rendelkezik az előbbiekben felsorolt szakképesítésekkel (szakképzett 
vízvezeték szerelő és / vagy épületgépész technikus) vagy alvállalkozóként csak olyan vállalatokat/személyeket 
bízhat meg, akik rendelkeznek ilyen szakképesítéssel. A garancia igénybe vevője vállalja, hogy átadja az 
alvállalkozónak az összes vonatkozó termékinformációt, valamint ellenőrzi és felügyeli az alvállalkozót a munka 
végrehajtása során.  
 
2.3. 
A garancia igénybe vevőjének önállóan és a beépítés valamint a telepítés előtt meg kell győződnie arról, hogy 
az egyéb alkatrészek, vagy az építési kialakítások, amelyek környezetébe a garancia szolgáltatójának termékeit 
be kell építeni / fel kell szerelni, nem befolyásolják-e negatívan a garancia szolgáltatójának termékeit, vagy ezek 
tulajdonságait.  
 
2.4.
Ezért kifejezetten kizárjuk azokat a garanciális igényeket, amely esetekben a beépítési munkákat nem a 
szakvállalat szakképzett vízvezeték szerelő és / vagy épületgépész technikusa végzi el. Kizárjuk továbbá azokat 
a termékhiányosságokat, amelyek a beépítés során keletkeznek a garancia szolgáltatójának termékein. Valamint 
azokat a hiányosságokat is, amelyek nem vezethetők vissza bizonyíthatóan tervezési, vagy gyártási hibákra. 
Továbbá kizárjuk azokat a hiányosságokat, ill. a garancia szolgáltatójának termékeire gyakorolt negatív hatásokat, 
amelyek más építőanyagokra és/vagy építési módokra vezethetők vissza. A garancia szolgáltatójának garanciája és 
szavatossága abban az esetben is kizárt, ha a garancia szolgáltatójának termékeit a beépítés előtt harmadik fél nem 
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szakszerűen tárolta és ezáltal károk keletkeztek.
A garancia szolgáltatója abban az esetben sem fogadja el a garanciális igényeket, ha a beépítést követően a 
termékeket nem szakszerűen használták és ápolták. A garancia igénybe vevőjének gondoskodnia kell a leírt és 
javasolt ápolószerek használatáról. A garancia szolgáltatója nem vállal garanciát a beépítési útmutatások és a 
mellékelt biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása és a szerelési útmutatóban leírtak be nem tartása esetén. 
A garanciából ki van zárva minden olyan kár, amely bármilyen típusú beépítési hibára, vagy az érintett termék és a 
szerelőanyagok (pl. beépítési rendszerek, tömítőszalagok, szigetelőcsíkok, stb.) önhatalmú módosítására vezethető vissza.

2.5.
Az esetleges kiszerelést és beszerelést, valamint ezek költségeit, illetve a garancia igénybe vevőjének és az 
ő ügyfelének kártérítési igényeit és / vagy többlet ráfordítás igényeit a garancia nem tartalmazza. A garancia 
szolgáltatója a jelen garancia keretein belül a termék javításán, a cserealkatrész biztosításán, vagy az értékcsökkent 
termék cseréjén kívül egyéb igényeknek nem tesz eleget. Ez nem érinti a garancia igénybe vevőjének törvény által 
biztosított jogait, különös tekintettel a garancia szolgáltatójával szembeni jogos kártérítési igényekre.

3. A garancia igénybe vétele
A garancia csak abban az esetben vehető igénybe, ha a hiba észlelésétől számított legkésőbb két héten belül 
ennek a garancialevélnek, valamint az eredeti vásárlási bizonylatnak a bemutatásával a garancia szolgáltatójánál 
írásos módon érvényesítik a garanciát.

4. A garancia futamideje
A garancia futamideje a vásárlás időpontjától számított 30 év. A garancia szolgáltatójának regisztrálnia kell, hogy 
a garancia igénybe vevője a kitöltött garancialevél és az eredeti vásárlási bizonylat bemutatásával igénybe veszi a 
garanciát a garancia szolgáltatójánál. A garanciális idő meghosszabbítása a garanciális szolgáltatás végrehajtása után 
is kizárt.

6. Egyéb rendelkezések
Kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényei mérvadók, az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk 
nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének (CISG) kizárása mellett. Az itt leírt garancia nem 
befolyásolja az eladóval szembeni kártérítés törvény által biztosított jogait. Amennyiben törvényileg lehetséges, a 
felek 33129 Delbrück város bíróságát jelölik meg illetékes bíróságként.

30 év szakipari gyártói garancia



Beépítési útmutató fürdőkádakhoz, zuhanyfelületekhez, 
zuhanytálcákhoz és mosdókhoz
A zománcozott titán-acélból készült fürdőkádak, zuhanyfelületek, zuhanytálcák és mosdók kezelése során ügyeljen 
a szakszerűségre. Ez egyaránt vonatkozik a szállításra, a kicsomagolásra és a beépítésre is.

Modelltől függően a fürdőkádak 
telepítéséhez a következő felállítási 
szerelési segédanyagok állnak 
rendelkezésre: 
– Kádlábak 
– Kádtartók 

Modelltől függően a zuhanyfelületek 
vagy zuhanytálcák telepítéséhez 
a következő felállítási szerelési 
segédanyagok állnak rendelkezésre:

 – Lábkeret-rendszer
 – Padlószintbe építhető lábkeret-

rendszer
 – Universal lábkeret-rendszer
 – Basic lábkeret-rendszer
 – Zuhanytálcatartók

A csomag tartalmazza a szükséges 
rögzítőelemeket a mosdóasztal 
telepítéséhez. Kérjük tartsa be 
a termékhez vagy a szerelési 
segédanyagokhoz mellékelt 
szerelési útmutatót.  

Továbbá vegye figyelembe a következő útmutatásokat:
 – A beépítés előtt ellenőrizze a termék mérettartását, formáját, színét és hibáit.
 – A zománcozott titán-acélból készült termékeket finomszerelési eljárás keretében szerelje fel és a munkák 

befejezéséig tartsa letakarva.
 – Alkalmazzon a célnak megfelelő lefolyógarnitúrát, ill. kettős ajakos tömítéssel rendelkező le-, túlfolyógarnitúrát.
 – A szennyvízvezetékhez történő csatlakoztatás után, de a végleges beépítés előtt végezzen lefolyástesztet. Ennek 

során biztosítsa a kifogástalan maradék víz lefolyást.
 – A DIN VDE 0100-701 irányelv értelmében szükség esetén gondoskodjon potenciálkiegyenlítésről.
 – Olyan habarcsok és csemperagasztók esetén, amelyek bizonyos körülmények között ecetsavat és hangyasavat 

bocsátanak ki (úgynevezett műanyaggal módosított ragasztóhabarcs) elhatároló szalagokkal akadályozza meg a 
közvetlen érintkezést a zománcozott titán-acél termékekkel. Javaslatunk: Bette elhatároló szalag (rendelési szám: 
B57-0402).

 – A tartósan elasztikus fúgával történő kitöltés előtt egy súllyal terhelje meg a kádat, vagy zuhanyfelületet, ill. a 
zuhanytálcát. Ezt csak a fúga teljes száradása után távolítsa el.

 – Idegen gyártó termékeinek használata esetén ellenőrizze ezek alkalmasságát és vegye figyelembe a gyártói információkat.
 – Be kell tartani az országos előírásokat, pl. szerkezeti, higiéniai, zaj-, és rezgésvédelmi, hővédelmi és 

környezetvédelmi és áramütés-védelmi (pl. potenciálkiegyenlítés), stb. előírásokat.



Ápolási útmutatások
BetteGlaze®
Bette termékének mindennapos ápolásához a 
következőket javasoljuk:

 – A felületet egy puha, nem karcoló kendővel vagy 
szivaccsal és tiszta meleg vízzel tisztítsa meg.

 – Sötétebb színek esetén a vízkőlerakódások 
elkerülése érdekében az javasoljuk, hogy a használat 
után törölje szárazra a terméket.

 – A napi tisztításhoz zománctisztító spray (rendelési 
sz.: B57-0245) vagy kímélő kád-, vagy univerzális 
tisztítószer használatát javasoljuk. (Kérjük vegye 
figyelembe a tisztítószer gyártójának használati 
útmutatásait).

 – Makacs szennyeződések esetén használja a Bette 
zománctisztító pasztáját (rendelési sz.: Z0015908), 
zománcápoló stiftjét (rendelési sz.: Z0007521), 
fényes színeken vízzel kombinálva.

Maró hatású tisztítószerek, például lefolyótisztítók, vagy 
homoktartalmú, ill. erősen súroló hatású tisztítószerek 
nem alkalmasak az ápoláshoz. Ezek az anyagok 
kárt tehetnek a BetteGlaze® felületben. Ezért ezek 
használatát teljes mértékben mellőzni kell. Rendszeres 
ápolás esetén maró hatású tisztítószerek nélkül is el 
lehet érni a friss tisztaságot és az optimális higiéniát.

Ápolási útmutatások
BetteGlaze® Plus
Annak érdekében, hogy a BetteGlaze® Plus 
szennyeződéstaszító tulajdonsága hosszú ideig 
megmaradjon, kérjük tartsa be a következő ápolási 
útmutatásokat:

 –  Használat után törölje le egy puha kendővel Bette 
termékének felületét.

 – Utólagos ápoláshoz szórjon meleg vizet a felületre és 
puha kendővel tisztítsa meg azt.

 – A napi tisztításhoz zománctisztító spray (rendelési 
sz.: B57-0245) vagy kímélő kád-, vagy univerzális 
tisztítószer használatát javasoljuk. (Kérjük vegye 
figyelembe a tisztítószer gyártójának használati 
útmutatásait). 

A BetteGlaze® Plus nemesített felület ápolására ne 
használja a következőket:

 – Mikroszálas kendők
 – Acélgyapjú
 – Dörzsölő hatású tisztítószerek
 – Erősen lúgos tisztítószerek
 – Erősen savas tisztítószerek
 – Mosószerlúgok és mosógéplúgok
 – Mosogatógép tisztítószerek
 – Zománc tisztítópaszta (rendelés sz.: Z0015908)
 – Zománc ápolóstift (rendelés sz.: Z0007521)



Ápolási útmutatások
BetteAnti-Slip
A BetteAnti-Slip csúszásmentesített felület ápolásához 
kövesse a következő ápolási útmutatásokat:

 – Minden használat után egy puha, nem karcoló 
kendővel vagy szivaccsal és tiszta meleg vízzel 
tisztítsa meg a felületet.

 – A napi tisztításhoz zománctisztító spray (rendelési 
sz.: B57-0245) vagy kímélő kád-, vagy univerzális 
tisztítószer használatát javasoljuk. (Kérjük vegye 
figyelembe a tisztítószer gyártójának használati 
útmutatásait).

 – Makacs szennyeződések esetén a zománc 
tisztítópasztánk használatát javasoljuk (rendelési sz.: 
Z0015908). Puha sörtéjű vagy természetes szőrből 
készült kefék is használhatók.

Maró hatású tisztítószerek, például lefolyótisztítók, vagy 
homoktartalmú, ill. erősen súroló hatású tisztítószerek 
nem alkalmasak az ápoláshoz. Ezek az anyagok kárt 
tehetnek a BetteGlaze® és a BetteAnti-Slip felületben. 
Ezért ezek használatát teljes mértékben mellőzni kell. 
Rendszeres ápolás esetén maró hatású tisztítószerek 
nélkül is el lehet érni a friss tisztaságot és az optimális 
higiéniát.

Ápolási útmutatások
BetteAnti-Slip Pro
A BetteAnti-Slip Pro csúszásmentesített felület 
ápolásához kövesse a következő ápolási útmutatásokat:

 – Minden használat után ápolókendővel (rendelési 
sz.: Z0016912) és tiszta meleg vízzel tisztítsa meg 
a felületet. A leghatékonyabb ápolás érdekében azt 
javasoljuk, hogy a használat után azonnal törölje 
szárazra a felületet.

 – A napi tisztításhoz zománctisztító spray (rendelési 
sz.: B57-0245) vagy kímélő kád-, vagy univerzális 
tisztítószer használatát javasoljuk. (Kérjük vegye 
figyelembe a tisztítószer gyártójának használati 
útmutatásait).

 – Makacs szennyeződések esetén a zománc 
tisztítópasztánk használatát javasoljuk (rendelési sz.: 
Z0015908). Puha sörtéjű vagy természetes szőrből 
készült kefék is használhatók. 

Maró hatású tisztítószerek, például lefolyótisztítók, vagy 
homoktartalmú, ill. erősen súroló hatású tisztítószerek 
nem alkalmasak az ápoláshoz. Ezek az anyagok 
kárt tehetnek a BetteGlaze® és a BetteAnti-Slip Pro 
felületben. Ezért ezek használatát teljes mértékben 
mellőzni kell. Rendszeres ápolás esetén maró hatású 
tisztítószerek nélkül is el lehet érni a friss tisztaságot és 
az optimális higiéniát.



Bette termék: 

           

ezzel       BetteGlaze® Plus

       BetteAnti-Slip

       BetteAnti-Slip Pro

Beépítés dátuma:  

Vállalat:          

          

Pecsét és aláírás

Telepítés nyugtázásaHU



Bette GmbH & Co. KG 
Heinrich-Bette-Str. 1 
33129 Delbrück
Germany
T  +49 5250 511-0 
F  +49 5250 511-130 
info@bette.de
www.my-bette.com

13 DIN EN 14688 - CL 25 - 20130918_LE5_CPR - PH
13 DIN EN 14688 - CL 00 - 20130918_LE5_CPR - PH
11 DIN EN 14516 - CL 1 + CL 2 - 20130611_LE5_CPR - PH
11 DIN EN 14527 - CL 1 + CL 2 - 20130611_LE2_CPR - PH
13 DIN EN 14296 - CA - LR - DA - 20130918_LE5_CPR - PH

A fürdőszobai termékeink teljesítménynyilatkozatait a www.my-bette.com oldalon találhatja meg 09
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