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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 

 

Siedziska zespolone 
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I. OGÓLNY OPIS PRODUKTU  

Siedziska zespolone, zewnętrzne. Konstrukcja wykonana z profili stalowych 

zamkniętych, zabezpieczona przed korozją w procesie cynkowania ogniowego. 

Siedziska dostępne w wersji do postawienia lub zabetonowania. Maksymalna ilość 

siedzisk na jednej ławce – 6 szt. Konstrukcja zapewnia odpowiednią stabilność.  

Siedziska sportowe z tworzywa sztucznego montowane do konstrukcji za pomocą 2 

śrub. Otwory montażowe zabezpieczone zaślepkami. Siedziska dostępne w wersji  

z niskim i wysokim oparciem.  

 

II. PRZEZNACZENIE 

Widownie na obiektach zewnętrznych. 

 

III. MONTAŻ 

Siedziska montowane są w przygotowanych wcześniej fundamentach, lub stawiane na 

przygotowanym podłożu. 

 

IV. UŻYTKOWANIE TRYBUNY 

• Siedzisk należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (zasiedlenie 

widowni). Liczba osób zasiadających na konstrukcji powinna zawsze równać 

się liczbie siedzisk na niej zamontowanej. 

• Przed rozpoczęciem użytkowania i później w czasie eksploatacji należy 

okresowo sprawdzać wszystkie mocowania oraz połączenia śrubowe  

i spawane.  

• Okresowo sprawdzać stan siedzisk sportowych oraz kompletność zaślepek ich 

otworów montażowych.  

• Do utrzymania w czystości powierzchni metalowych oraz siedzisk używać 

ogólnodostępnych środków do czyszczenia i konserwacji.  
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V. WARUNKI GWARANCJI 

• Dostawca udziela gwarancji na: konstrukcję – na okres 24 miesięcy od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury; siedziska – na okres 12 

miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury.  

• Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane 

bezpłatnie przez dostawcę lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe.  

• Gwarancja nie są objęte: - czynności do wykonania których zobowiązany jest 

użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: konserwacja, 

utrzymanie czystości, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. - 

uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą 

eksploatacją i konserwacją, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź 

osób trzecich (akty wandalizmu – np. przecięcie lub podpalenie siatki). 

• OBSŁUGA GWARANCYJNA. W przypadku wystąpienia wad  

w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi pisemnie 

Dostawcę – dane korespondencyjne: PPUH ANTON ul. Ciepłownicza 9,  

58-200 Dzierżoniów tel. 695 763 350, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna 

reklamację i usunie wady.  

• OBSŁUGA POGWARANCYJNA. W przypadku wystąpienia wad  

w przedmiocie umowy po okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi 

pisemnie Dostawcę, a Dostawca w ciągu 14 dni rozpozna reklamację  

i zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego warunków naprawy, strony ustalają termin usunięcia wad. 


