
 

ГАРАНЦИЈА НА ФАСАДЕН СИСТЕМ  

 

Издадена на 

 

Купувач______________________________________________Kонтакт телефон__________________ 

 

По сметка број__________  Датум__________  Овластен изведувач____________________________ 

 

 

Ројал Инвест доо Скопје ја издава оваа гаранција на период на 5 години од наведениот датум за 

производите на ИСОМАТ фасадните системи кој ги опфаќаат термоизолациони малтери, лепила и 

подлоги како и за додтаните изолациони производи содржани во наведената сметка изработени 

согласно упатствата од производителот исклулчиво од обучен и овластениот изведувач наведен 

во оваа гаранција. 

 

Гаранцијата се однесува на 

 

Квалитетот на прозиводите,нивните  физички својства и техничката сигурност согласно 

наведените декларации и спецификации од страна на производителот на секој материјал 

вграден во фасадниот систем Исомат. 

 

Термо изолационите својства кој се однесуваат на топлотната изолација и парапропусноста на 

материјалите согласно техничките карактеристики и издадени сертификати според 

атестираните топлотни коифициенти. 

 

Техничките карактеристики кој се однесуваат на издржливоста и долготрајноста на 

прозиводите, односно се гарантира цврстина на фасадниот систем во смисол одлепување на 

слоевите на термоизолација како и постојаност на боја во смисол на прошарување на боја на 

иста ѕидна површина во горенаведениот рок. 

 

 



Гаранцијата важи доколку: 

 

- Фасадниот систем е изработен исклучиво од обучен и овластен монтер/изведувач наведен 

во овој гарантен лист кој води уредна градежна книга со фото документација. 

- Производите мора да се со валиден рок, употребени според упатството на производителот 

и истите да се складирани и чувани прописно додека се во соспственост на купувачот. 

- Купувачот е должен да врши надзор и проверка додека трае изработката на фасадниот 

систем и да посочи навремено на потенцијални неправилности со цел нивно отсранување 

како и да направи уредна примо-предавање по завршување на изработката со што ја 

потврдува исправноста на изработениот термо фасаден систем. 

- Гаранцијата важи исклулчиво доколку истата е уредно потполнета со зачувани фискални 

сметки или фактури. 

 

Гаранцијата не важи доколку: 

 

- Не е постапено според горанведените услови и упатства од производителите, доколку 

објектот не се прегледува, одржува и санира навремено или доколку во обејктот не се 

живее континуирано. 

- Гаранцијата не опфаќа физички оштетувања, временски непогоди и природни катастрофи, 

влијаниа од околината, загадувањето како и специфична микроклима кај високо 

планински и приморски средини, близина до реки, езера и мочуришта. 

- Доколку за времетраење на гаранцијата се направат дополнителни промени на објектот, 

доколку објектот претходно не е соодветно изграден и изолиран, доколку објектот има 

статички проблеми, односно неправилности во почетната изградба, одржување како и 

идни измени и поправки на самиот објект кој влијаат на исправноста на фасадниот систем. 

 

Активирање на гаранција 

 

- Гаранцијата се активира по писмено барање на купувачот на официјалните адреси за 

контакт или директно на каса на продажното место. 

- Се формира комисија за утврдување на настанатаите штети која се состои од по еден 

претстваник на купувачот, продавачот, изведувачот и производителот на материјалите. 

- По усвоените заклучоци доколку се утврдени неправилности истите се санираат во рок од 

30 дена според условите и законските одредби во законот за заштита на потрошувачи 

доколку временските услови дозволуваат работа на објектот според упатствата на 

производителот. 

 

 

 

 

Продавач                                                                                                        Изведувач 

 

 


