
Místo 

pro nalepení 
poštovní 

známky 

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika

ŽÁDANKA 
ZÁRUČNÍHO CERTIFIKÁTU

VYPLNÍ ODBORNÁ
FIRMA:

Zákazník:

Datum položení:

Výrobek:  Falc.taška   Falc. šindel   Falc.šablona   FX.12   Svitkový plech (PREFAlZ)

 Okapový systém (žlaby,svody)   SOlAR   Fasádní prvky

Množství v m2:

Barva:

Povrch:  P.10    PP99    hladký    stucco

Razítko odborné klempířské firmy:



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Česká republika

VYPLNÍ ZÁKAZNÍK:

Titul/Jméno/Příjmení:

Adresa (ulice):

PSČ/Obec:

Telefon:

E-mail:

 Rekonstrukce   Novostavba

Proč jste se rozhodl pro PREFU?

Věk:  20-35    36-50    51-65    starší než 65 let

Jak jste byl na PREFU upozorněn?
 známým     klempířem    tiskem    televizí 
 rozhlasem     internetem    na veletrhu    jinak:

Jak dlouho jste před zahájením stavby zajímal 
o pokrytí?

Budete dále PREFU doporučovat?              ano     ne

Můžeme zveřejnit fotografii Vašeho domu jako referenci?
 ano     ne      Podpis

Záruční certifikát obdržíte do 14 ti dnů. 
InfoHotline - 234 496 500 - office.cz@prefa.com

ŽÁDANKA VAŠEHO 
ZÁRUČNÍHO CERTIFIKÁTU

............................................................................................................

www.prefa.com

STŘecHa | faSÁDa | Solar

 ZÁrUcNÍcerTIfIKÁT40 leT ZÁrUKa
Na p.10

ÚDaJe o ZÁKaZNÍKoVI/oBJeKTU
Jméno zákazníka a adresa objektu:

Klempířská/montážní firma:

Produkt:

Č. certifikátu:
Datum pokládky / montáže:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH poskytuje po dobu 40 let 

(od data pokládky/montáže uvedeného v tomto záručním certifikátu)

záruku v souladu s podmínkami uvedenými na druhé straně
1.)  Na ZÁKlaDNÍ maTerIÁl 

falcované tašky, falcované šindele, falcované šablony
krytina s dvojitou stojatou drážkou (PREFALZ),  

fasádní prvky (Siding a fasádní šablona)

 vztahující se na zlom, korozi (rez) a škody způsobené mrazem a
 2.) Na BareVNoU poVrcHoVoU ÚpraVU 

 těchto produktů proti odprýskání, odlupování, tvoření bublin,
trhlinám a nerovnoměrnému křídování.

Dr. Cornelius Grupp
Jednatel

www.prefa.comSTŘecHa | faSÁDa | Solar

 ZÁRUcNÍ
cERTIFIKÁT

20 LET ZÁRUKA
NA PREFALZ SOLAR

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI/OBJEKTU

Jméno zákazníka a adresa objektu:

Klempířská/montážní firma:

Produkt:

Č. certifikátu:

Datum pokládky / montáže:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH poskytuje (od data uvedeného v tomto
záručním certifikátu) záruku

PO DOBU 20 LET NA 80% ELEKTRIcKÉHO JMENOVITÉHO VÝKONU
ddodaných fotovoltaických modulů za níže uvedených

podmínek. Další elektrické součásti jsou základem zákonné
záruční lhůty.

Dr. Cornelius Grupp
Jednatel www.prefa.com

STŘecHa | faSÁDa | Solar

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI/OBJEKTU

Jméno zákazníka a adresa objektu:

Klempířská/montážní firma:

Produkt:

Č. certifikátu:

Datum pokládky / montáže:

Zákazníkovi poskytujeme na dobu 40-ti let (od data pokládky uvedené 

v tomto záručním listě) záruku za jakost základního materiálu pro 

výrobky PREFA

! fAlcOVANé TAšKy, fAlcOVANé šINDElE, fAlcOVANé šABlONy

! krytina pro montáž na dvojitou drážku (prEFaLZ)

! okapový systém (žLaby a svody)

! Fasádní prvky (siding, schaLEnproFiL, ZackEnproFiL, proFiLwELLE)

 a to proti zlomu, korozi a poškození v důsledku mrazu dle dále 

uvedených podmínek.

Dr. Cornelius Grupp

Jednatel

 ZÁRUcNÍ
cERTIfIKÁT

40 lET ZÁRUKA
 


