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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 

 

Ogrodzenie z siatki stalowej 
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I. ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU 

Skład zestawu zależny jest od zapotrzebowania klienta oraz rozmiarów  

i charakterystyki obiektu. 

 

II. OGÓLNY OPIS PRODUKTU  

Ogrodzenie z siatki stalowej. Siatka zawieszona na słupach stalowych montowanych 

bezpośrednio w fundamencie betonowym stabilizowane dodatkowo zastrzałami. 

Stosujemy różne przekroje i wysokości słupków oraz zastrzałów, w zależności od 

zapotrzebowania klienta oraz zaprojektowanego rozwiązania. Słupy i zastrzały 

malowane proszkowo,  standardowo na kolor RAL 6005.  

Siatka stalowa wykonana z drutu stalowego ocynkowanego i powlekanego PCV. 

Grubość drutu i wymiar oczka siatki zależne są od zapotrzebowania klienta  

i charakterystyki obiektu. W komplecie z siatką zestaw akcesoriów montażowych. 

Bramy i furtki wykonane z profili stalowych. Wymiary zależne od projektowanego 

rozwiązania. Wypełnienie z pręta stalowego lub siatki ogrodzeniowej. W komplecie 

zawiasy, klamki i elementy montażowe. 

 

III. PRZEZNACZENIE 

Ogrodzenia z siatki stalowej przeznaczone są do stosowania na boiskach 

zewnętrznych. 

 

IV. SPOSÓB MONTAŻU 

Sposób montażu zależny od projektu i wybranego rozwiązania. 

 

V. UŻYTKOWANIE OGRODZENIA 

• W czasie eksploatacji ogrodzenia należy w nich okresowo sprawdzać  

i dociągać/dokręcać wszystkie mocowania zastrzałów oraz stan siatki stalowej. 

Należy również regularnie sprawdzać stan elementów montażowych. 

• Zabrania się wspinania na słupki, siatkę, bramy oraz furtki. 
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VI. WARUNKI GWARANCJI 

• Dostawca udziela gwarancji na: słupki ogrodzeniowe i zastrzały – na okres 24 

miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury; na siatkę 

stalową i elementy złączne – 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. 


