
IKO  Sales  International  NV ručí za to, že bitumenové šindele IKO (dále jen „šindele“) 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

Platinové krytí: Během platinového krytí bude IKO, podle svého uvážení, plně hradit opravu či 
výměnu šindele, pokud je dokázáno, že šindele mají takové výrobní defekty, které způsobují 
zatékání vody. Maximální zodpovědnost IKO bude rovná přiměřené ceně poškozených šindelů 
(včetně práce a dopravy). 

Celková záruka: Po uplynutí Platinového krytí bude maximální zodpovědnost IKO vzhledem 
k opravám či výměně krytiny pouze snížená současná hodnota šindelů (netýká se práce, 
deponie odpadu ani oplechování). Výše náhrady se stanoví k celkově uplynulé době záruky a 
spočítá se jako rozumná cena za náhradu materiálu podle tabulky dle druhu šindele a celkově 
uplynulé době, po kterou byly šindele naistalovány. Snížená vypočtená suma za druhé období 
se přidá k sumě za první období. Tabulku najdete v následujícím textu.

PODMÍNKY

Tyto záruční podmínky se vztahují na šindele instalované na sklonech střech> 20°. Záruky 
se vztahují na sklony střech 15° - 20° (v případě Cambridge Xtreme 9,5°: sklon 9,5°-15°), 
pokud jsou dodrženy speciální podmínky instalace podkladních pásů, tak jak jsou popsány v 
Návodech na pokládku šindelů IKO. 

Všechny šindele (s výjimkou typu Armourshield, Diamantshield, Cambridge Xtreme 9,5° a 
Superglass Hex, které mají na spodní straně odstranitelnou fólii kryjící samolepící velkoplošný 
pruh) mají z výroby nanesené samolepící body, jež musí být vystaveny teplému slunečnímu počasí 
při odpovídající teplotě jejich povrchu po několik dnů, než dojde k jejich úplnému vzájemnému 
slepení. Pro střechy se sklonem větším než 60° nebo v obzvláště větrných oblastech je třeba při 
pokládce použít speciálních lepících technik a více hřebíků. Šindele položené na podzim či v zimě 
se nemusí slepit až do příštího jara. Šindele, které nejsou vystaveny dostatečné teplotě, jejichž 
lepící body jsou kontaminovány cizími látkami (prach, písek, atd.) nebo nejsou řádně přitlučeny 
hřebíky, se nemusí slepit vůbec. Toto neslepení za výše uvedených okolností nelze považovat 
za výrobní závadu šindelů. Tam, kde IKO stanoví, že ke slepení šindelů nedošlo v důsledku jejich 
výrobní vady, bude IKO zodpovědné pouze za nákupní distributorsko/dealerskou cenu odvátých 
šindelů, za niž prodalo šindele původnímu kupci, a za rozumnou cenu práce při ručním přilepení 
neslepených šindelů, které zůstaly na střeše.
Šindele musí být instalovány přesně dle pravidel a postupů pro ventilaci, které jsou uvedeny v 
příručce pro pokládku šindelů IKO.

UPOZORNĚNÍ
 
Reklamace pro opravu či výměnu 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 vadným vzorkem, který způsobil zatékání.

OMEZENÍ

1. Tato záruka se vztahuje pouze na zatékání vody způsobené vadnými šindeli a ne na jiné 
okolnosti. Tato záruka se například nevztahuje na takové případy, jestliže zatékání vody je 
důsledkem:

• neodborné instalace šindelů, která je v rozporu s psanými Návody firmy IKO, nebo návody, 
které jsou uvedeny online, na některém z webů společnosti IKO;

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

• 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. 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.

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 šindelů, které byly učiněny 

bez předchozího písemného souhlasu firmy IKO.

3.  IKO neponese žádnou zodpovědnost u těch případů, jestliže nahrazené šindele se budou 
barevně odlišovat od původních šindelů vlivem jejich pozvolného stárnutí.

4. Tato záruka nezahrnuje jakoukoli odpovědnost pro IKO za jakékoli jiné či následné škody 
vzniklé z důvodů defektních šindelů.

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.

Platinová záruka

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA ŠINDELE  
INSTALOVANÉ V JINÝCH ZEMÍCH.

Typ šindele IKO Celková záruka
(měsíce)

Záruční doba  
Fáze I (měsíce)

Redukční Koeficient  
Fáze I (měsíčně)

Záruční doba  
Fáze II (měsíce)

Redukční Koeficient  
Fáze II (měsíčně)

Celková záruka  
(v letech)

Platinová záruka  
(v letech)

Cambridge Xtreme 9,5° 360 1-180 1/225 181-360 1/600 30 15
Cambridge Xpress 300 1-180 1/225 181-300 1/600 25 15
Monarch 300 1-180 1/225 181-300 1/600 25 10
Monarch-Diamant 300 1-180 1/225 181-300 1/600 25 10
Armourshield 240 1-120 1/150 121-240 1/600 20 10
Diamantshield 240 1-120 1/150 121-240 1/600 20 10
Armourglass PLUS 240 1-120 1/150 121-240 1/600 20 10
Victorian PLUS 240 1-120 1/150 121-240 1/600 20 10
Diamant PLUS 240 1-120 1/150 121-240 1/600 20 10
Superglass 180 1-120 1/150 121-180 1/300 15 5
Superglass-Biber 180 1-120 1/150 121-180 1/300 15 5
Superglass-Hex 180 1-120 1/150 121-180 1/300 15 5

Příklad: hodnota uznané reklamace pro šindel Monarch po 192 měsících = 100% - (180/225 + 12/600 ) = 18%

Tabulka pro stanovení hodnoty reklamace v závislosti na čase a typu šindele


