
IKO SALES INTERNATIONAL NV, ručí za to, že IKO Thermo System skládající se z 
asfaltového podkladního pásu IKO Armourbase Themo AD, bitumenových šindelů 
IKO (dále jen „šindele“) a dalšího příslušenství (jak je popsáno v brožuře IKO Thermo 
System), dodané přímo firmou IKO nebo autorizovaným distributorem IKO budou 
prosty výrobních vad způsobujících zatékání během příslušné záruční doby. Tato 
omezená záruka začíná ve dni instalace, nejpozději však 6 měsíců po dodávce.
 

CELKOVÁ ZÁRUKA

10 let produktová záruka na IKO Thermo System: během 10 let IKO, podle svého 
uvážení, zdarma opraví nebo nahradí asfaltový podkladní pás Armourbase Thermo 
AD, šindele a další příslušenství, pokud je dokázáno, že některý z těchto výrobků 
má takové výrobní defekty, které způsobují zatékání vody, přičemž byly dodrženy 
následující podmínky:

PODMÍNKY

Asfaltový podkladní pás IKO Armourbase Thermo AD musí být používán pouze v 
kombinaci s IKO šindeli a pouze za následujících speciálních předpokladů střechy, kdy 
jsou šindele IKO instalovány pouze jako estetické řešení a hydroizolační vlastnosti 
zajišťuje asfaltový podkladní pás Armourbase Thermo AD:

• Nízké sklony střech s bedněním z OSB desek se sklony minimálně 4° a maximálně 
15° (např. zahradní přístřešky, pergoly, střešní vikýře, nástavby střech, přístavby 
střech nebo části střech se sklonem minimálně 4° a maximálně 15°),

• Na betonový střešní podklad s minimálním sklonem 4° a maximálním sklonem 45°. 

Tato záruka se vztahuje na sklony a typy střech při dodržení speciálních postupů (včetně 
penetračního nátěru a mechanického ukotvení), jak je uvedeno v instalačním návodu 
v brožuře IKO Thermo System. Nedodržení pokynů k instalaci znamená, že tato záruka 
neplatí. Střešní podklad musí být hladký, aby umožňoval volný odtok vody ze střechy, 
což zabraňuje jakémukoliv vytváření louží. Střešní podklad může být vyroben pouze 
z materiálů uvedených v brožure IKO Thermo System. Asfaltový podkladní pás IKO 
Armourbase Thermo AD a šindele IKO musí být instalovány v přísném souladu s pravidly 
a postupy ventilace střech uvedenými v instalačním návodu IKO Thermo System. Je 
odpovědností zákazníka zajistit každoroční správné provádění údržby střechy po celou 
dobu životnosti střešního pláště. Zkontrolujte v našem v Návodu na pokládku IKO, jak 
provádět roční údržbu.

Majitel budovy je povinen učinit nebo nechat provést všechna opatření k omezení škod 
nebo jejich prevenci. V případě poškození dát společnosti IKO možnost provést šetření 
na místě nebo jinde a/nebo nechat provést testování materiálů. Doba opravy nebo 
doba opětovného dodání produktů IKO Thermo System neprodlužuje dobu platnosti 
původní záruky.

UPOZORNĚNÍ
 
Reklamace pro opravu či výměnu dle těchto záručních podmínek musí být doručeny 
písemně na IKO Sales International NV. IZ Ravenshout 3815, 3945 Ham, Belgie během 
30 dnů po objevení jakýchkoli defektů, které způsobují zatékání. Potvrzení o datu 
prodeje a aplikace šindelů je nezbytnou součástí písemné reklamace zároveň s fotkou 
nebo vadným vzorkem, který způsobil zatékání. 

OMEZENÍ

1. Tato záruka se vztahuje pouze na zatékání vody a odfouknutí způsobené vadným 
asfaltovým podkladním pásem Armourbase Thermo AD nebo šindeli, a ne na jiné 
okolnosti. Tato záruka se například nevztahuje na takové případy, jestliže zatékání 
vody nebo odfouknutí je důsledkem:

• neodborné instalace asfaltového podkladního pásu, šindelů nebo příslušenství, 
která je v rozporu s návody IKO Thermo System;

•  tvorby louží, blesku, vichřice, krupobití, tornáda, zemětřesení, požáru, exploze, 
povodně či spadnutím cizích předmětů na střechu, ptačího trusu;

•  změn na střeše po původní instalaci šindelů;
•  instalací či umístěním různých předmětů na střechu, zahrnující bez omezení 

antény, poutače, značky, vodní reservoáry, větráky či klimatizace, satelity a 
podobně;

• usazování, pokroucení, porušení či zlomení střešního podkladu, stěn či základů, 
dále jakéhokoli defektu či nevhodností podkladového materiálu nebo provozem 
na střeše; 

•  nedostatečné střešní ventilace, odvodu vody či jiného selhání, kdy není dostatek 
prostoru mezi střešním podkladem a izolací (tento bod neplatí pro střechy s 
betonovým podkladem). Ventilace musí umožnit volné cirkulování vzduchu 
pod záklopem pokud možno po celé délce střechy odspoda nahoru. Čistý volný 
prostor odvětrání musí být alespoň 1/300 tepelně izolované podkrovní plochy;

•  neprovádění údržby střechy.

2. Kromě toho IKO nenese žádnou jinou zodpovědnost za :

• Jakékoli variace v barevných odstínech.
•  Jakékoli změny ve vzhledu šindele způsobené povětrnostními vlivy, které 

nezpůsobují zatékání.
•  Jakékoli náklady způsobené kýmkoli při opravách či výměnách asfaltového 

podkladního pásu IKO Armourbase Thermo AD, šindelů, ani dodatečného 
příslušenství, které byly učiněny bez předchozího písemného souhlasu firmy IKO.

•  Jakékoli náklady vzniklé v důsledku prací spojených s údržbou střechy.
•  Jakékoli další návazné náklady a s tím spojené práce.

3.  IKO neponese žádnou zodpovědnost u těch případů, jestliže se budou nahrazené 
výrobky barevně odlišovat od původních výrobků vlivem změny výrobků nebo 
jejich pozvolného stárnutí. 

4. Tato záruka nezahrnuje jakoukoli odpovědnost pro IKO za jakékoli jiné či 
následné škody vzniklé z důvodů defektních šindelů nebo defektních asfaltových 
podkladních pásů IKO Armourbase Thermo AD.

5.  Tato záruka dává určitá práva proti firmě IKO a nenahrazuje žádná záruční práva, 
která se mohou použít proti jiným stranám. Za žádných okolností nemohou být 
podmínky této záruky nikým změněny včetně obchodních zástupců firmy IKO, kteří 
pro jakékoli změny či rozšíření záruk nemají pravomoc. 

POUŽITÉ PRÁVO

Tato záruka je pouze platná v té zemi a u té distribuční firmy, kterou IKO pověřila touto 
zárukou. Tato záruka se řídí belgickým právem. Soudy v Hasseltu (Belgie) budou mít 
výsadní pravomoc při sporu týkajícího se této záruky.

Záruční podmínky  
IKO Thermo System


