
SC Bramac Sisteme de Învelitori SRL
acordă prezentul certificat de garanţ ie beneficiarului unui sistem de coş de fum ceramic

Schiedel     ¨ Clasic  ¨ Rondo  ¨ Uni  ¨ Uni Advance  ¨ Quadro Pro

Produsul a fost achiziţionat de către .........................................................................................................................................................................................................,

cu factura nr. ............................................................................................., emisă de ........................................................................................................................................

Garan ţia intra în vigoare de la data livrării produsului şi se referă la:
Rezistenţa la şocuri termice
Tubulatura de şamotă este rezistentă la şocuri termice, etanşeitatea la gazele de ardere se păstrează în regim normal de 
exploatare precum şi în cazul autoaprinderii accidentale a funinginii. Permeabilitatea la gaze a canalului de fum interior, ca 
urmare a efectelor şocurilor termice, nu va depăşi valorile precizate în SR EN 1457, cap.9.
Rezistenţa la coroziune chimică
Tubulatura de şamotă este rezistentă la acţiunea corozivă a condensatului acid format în canalul de fum, nu corodează, nu 
se perforează, iar pierderile de masă ca efect al exploatării normale nu depăşesc valorile prescrise în SR EN 1457, cap.10. 
Garanţia se acordă în exclusivitate pentru elementele componente ceramice (şamotă) ale coşului de fum.
Insensibilitate la umiditate
Ventilarea permanentă a termoizolaţiei împiedică acumularea umidităţii în structura coşului de fum, prevenindu-se astfel 
degradarea elementelor componente cauzată de umiditatea excesivă.
Condiţiile de acordare a garanţiei
• Montajul coşului de fum se va realiza prin utilizarea sistemului complet, punându-se în operă numai elemente componente  
 originale Schiedel.
• În execuţie se vor respecta reglementările tehnice de specialitate în vigoare şi instrucţiunile de montaj ale producătorului,  
 puse la dispoziţia beneficiarului.
• Garanţia de 30 de ani intră în vigoare la data livrării produselor.
• Se vor lua în considerare doar reclamaţiile (Anexa 3) depuse în scris, însoţite de factura fiscală a produselor achiziţionate şi 
 de copia certificatului de garanţie.
• Condiţiile detaliate de acordare a garanţiei sunt prezentate pe verso.
Garanţia nu se referă la:
• lucrările de asigurare statică, care cad în sarcina beneficiarului/montatorului;
• pagubele cauzate de calamităţile naturale (furtuni, cutremure, inundaţii etc.);
• deteriorări ale produselor cauzate de terţe persoane (montaj defectuos, transport şi depozitare necorespunzatoare etc.).

SC Bramac Sisteme de Învelitori SRL
Director General,
Mircea Dumitru

CERTIFICAT DE GARANŢIE - 30 ani

Distribuitor .....................................................................................................................

Semnătură distribuitor ............................................................................................

Ştampilă distribuitor .................................................................................................



Condiţiile de acordare a garanţiei

Reclamaţ ia (Anexa 3) privind apari ţia unor degradări sau funcţ ionarea necorespunzătoare a coşului de fum se va transmite în scris 

pe adresa SC Bramac Sisteme de Învelitori SRL, reclamaţ ie care va fi însoţ ită de factura fiscală pentru produsele achiziţ ionate şi 

de copia certificatului de garanţ ie. Degradările apărute se vor semnala producătorului în maxim 30 de zile de la apariţ ia lor.

În cazurile în care condi ţiile de mai jos sunt îndeplinite, furnizorul se obligă să pună la dispozi ţia beneficiarului elementele     

componente noi în vederea înlocuirii celor degradate în perioada de garanţ ie.

Garanţia se acordă în urmatoarele condiţii:

• adoptarea tipului de coş de fum adecvat, stabilirea înălţ imii utile şi dimensionarea diametrului canalului de fum interior în  

 conformitate cu reglementările de specialitate în vigoare şi cu documentaţ ia tehnică a firmei Bramac;

• depozitarea corespunzătoare a elementelor componente, fiind admisă păstrarea în aer liber numai a mantalelor prefabricate  

 şi a tubulaturii de şamotă;

• punerea în operă a sistemului complet, respectiv a tubulaturii de şamotă, inclusiv a racordurilor pentru uşi ţa de curaţ ire şi  

 de fum, a mantalelor prefabricate, a termoizolaţ iei, precum şi a elementelor incluse în pachetul de bază; prevederea coşului  

 de fum cu placă de acoperire cu lacrimar, prefabricată sau turnată la fa ţa locului;

• utilizarea la montaj numai a elementelor componente originale Schiedel şi respectarea tehnologiei de montaj prescrisă de  

 producător; se recomandă ca lucrările de punere în opera a coşului de fum să fie executate de montatori şcolarizaţi de către  

 reprezentantul din România al producătorului;

• exploatarea, întreţ inerea sursei de căldura şi a coşului de fum în conformitate cu legislaţ ia în vigoare şi cu respectarea           

 instrucţiunilor producătorului; mentenanţa efectuată de personal calificat autorizat, fiind interzisă cura ţarea sau verificarea  

 secţ iunii libere a canalului de fum cu bilă de o ţel;

• semnarea prezentului certificat de către montator, privind luarea la cunoştinţă şi respectarea instrucţ iunilor de montaj puse  

 la dispozi ţia beneficiarului în formă tiparită.

Garanţia îşi pierde valabilitatea în cazul în care:

• se procedeaza la mărirea capacităţ ii sau la schimbarea tipului sursei de căldură pentru care a fost prevăzut ini ţial coşul de fum;

• coşul de fum este utilizat pentru evacuarea gazelor de ardere provenite de la centrale termice cu condensare;

• elementele componente degradate au fost înlocuite înainte ca specialiştii firmei producătoare să efectueze constatările  

 necesare şi să stabilească măsurile de remediere.

ATENŢIE! BRAMAC nu răspunde pentru erorile şi/sau deficienţele de montaj, această răspundere revine exclusiv montatorului 
indiferent dacă a fost sau nu recomandat şi instruit de producător.

Bramac Sisteme de Învelitori SRL
Sediul central: Str. Europa Unită nr. 5, 550018 Sibiu, România 
T +40 269 22 99 95  F +40 269 22 94 44
E office_ro@bramac.com

Depozit Bucureşti
Şos. Ştefăneşti nr. 140, loc. Afumaţi, jud. Ilfov
T 0740 37 37 32

www.bramac.ro
www.schiedel.ro

Montator .........................................................................................................................

Data montajului ..........................................................................................................

Semnătura ......................................................................................................................


