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GARANTIBESTEMMELSER 
FOR TAGRENDER

GARANTIENS BETINGELSER 
VED ANVENDELSE I DANMARK

 Garantien gælder korrosionsskader med lækage til følge. 

 Produkterne er monteret og anvendt efter den på monte-
ringstidspunktet gældende monterings anvisning.

 Produkterne er skadefri ved monteringen.

 Metaltagrender må ikke være monteret i et specielt 
 korrosivt belastet miljø, herunder landbrug med dyrehold.

 Farvebestandighed af elementer er ikke om fattet af  
garantien.

 Metaltagrender må ikke være i kontakt med syreholdig træ, 
bly, kobber eller andre ædlere metaller.

 Garan tien omfatter ikke nogen form for følgeskader, her-
under driftsskader o. lign. Ved forkert anven delse, monte-
ring eller vedligeholdelse bortfalder garantien. 

 Garantien bortfalder, hvis der er anvendt rendejern eller 
konsoljern af andet fabrikat end Plastmo.

 Der skal være ubegrænset mulighed for, at besigtige den 
samlede installation.

REKLAMATIONSBEHANDLING

 Reklamationen skal fremsendes skriftligt til Plastmo A/S  
bilagt dateret kundefaktura.

 Senest 30 dage efter en besigtigelse af de monterede produk-
ter fremsender vi vor skriftlige afgørelse.

 Ved godkendt reklamation, inden for en periode på 6 år fra da-
teret kundefaktura at regne, leverer vi  produktdele til erstat-
ning for de i reklamationen omhandlende produkt dele samt  
betaling for montering.

 Ved godkendt reklamation, i perioden 7. år til og med udløb af 
garanti perioden efter dateret kundefaktura at regne, leverer vi 
produktdele til erstatning for de i reklamationen omhandlende 
produktdele.

 Erstatningsproduktdele er omfattet af den oprinde lige  
garanti.

 Ved erstatning af produktdele må eventuelle farve/nuance for-
skelle til eksisterende system accepteres.

GARANTIEN GÆLDER AFHÆNGIG AF OPSÆTNINGSFORHOLD I NEDENSTÅENDE PERIODER OG 
DÆKKER KORROSIONSSKADER MED LÆKAGE TIL FØLGE  
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Garanti Plast Stål AluZink Stål 
Plus Zink Retro 

Zink Kobber

25 år 8 år 15 år 25 år 25 år 20 år 25 år

Garanti ved kyster Plast Stål AluZink Stål 
Plus Zink Retro 

Zink Kobber

Under 1 km fra Vestkysten 25 år 0 år 10 år 15 år 20 år 15 år 0 år

Under 3 km fra Vestkysten 25 år 0 år 10 år 15 år 25 år 20 år 25 år

Under 10 km fra Vestkysten 25 år 0 år 15 år 25 år 25 år 20 år 25 år

Under 1 km fra øvrige kyster end Vestkysten 25 år 0 år 15 år 25 år 25 år 20 år 25 år

Garanti 
ved visse tagtyper Plast Stål AluZink Stål 

Plus Zink Retro 
Zink Kobber

Ler tegl, beton tegl, eternittag og andre tagtyper 25 år 8 år 15 år 25 år 25 år 20 år 25 år

Engoberet, glaseret eller glatte ståltage 25 år 0 år 15 år 25 år 25 år 20 år 25 år

Tagpap uden UV beskyttet overlap og grønne tage 25 år 0 år 0 år 0 år 0 år 0 år 0 år




