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See garantii kehtib Orima-Tuote Oy värvitud katuseohutustoodetele ja redelite ning täiendab 
Orima tarnetingimusi. Neid garantiitingimusi kohaldatakse alates 1. aprillist 2018 tehtavate 
tarnete puhul.

Garantiiaeg on 50 aastat. 

Garantii ei mõjuta tarbija seadusjärgseid õigusi. Garantiitingimuste kohaselt tagab Orima, 
et tehases värvitud toode ei roosteta garantiiajal läbi tootmis- või materjalivea tõttu. Orima-
Tuote tagab, et toode vastab selle suhtes kehtestatud toimivusnõuetele ja -eeskirjadele, kui 
paigaldus, hooldus ja kontroll on tehtud juhiste ning eeskirjade järgi.

Kui esitatakse käesoleva garantii alla kuuluv õigustatud 
hüvitamisnõue, tarnib Orima ostjale 60 päeva jooksul tasuta 
uued tooted oma praegusest tootevalikust. Garantii ei tohi 
ületada toote tehase väljamüügihinda. 15 aasta möödudes 
kahaneb Orima hüvitamiskohustus pooleni algsest arve 
summast.

Orima ei vastuta sissetulekute kaotuse ega otseste, kaudsete või 
erikulude eest, mis on kantud käesoleva garantii tulemusena.

Asendustooted kuuluvad garantii alla selle aja jooksul, mis on 
algsest garantiist alles. Orima ei hüvita äritegevuses saadud 
kahju ega isikukahju.

Garantii täiendab Orima tarnetingimusi ja hakkab kehtima 
müügipäeval. Neid garantiitingimusi kohaldatakse alates 
1. aprillist 2018 tehtavate tarnete puhul.

Asendamine eeldab, et on võimalik kindlaks teha toote 
materjali ning esitada arve koopia või muu ostmist tõendav 
dokument.

Garantii katab lumetõkkeid, ohutusrööpaid, katusesildu  ning 
seintel ja katuseviiludel kasutatavaid redeleid 

Garantii ei kehti selliste toodete puhul, mida kasutatakse väga 
söövitavates või agressiivsetes keskkondades, nt kemikaalide 
käitlemise tehastes või eriti soolastes ja niisketes ilmastikuoludes, 
või kui toode puutub kokku söövitavate kemikaalide, suitsu, 
tuha, kondensaadi, tsemenditolmu või sõnnikuga. Garantii ei 
kehti selliste metalltoodete kaitsmata lõikepindade puhul, mis 
on vastuvõtlikud tavalisest vananemisest tingitud rooste või 
värvipinna esteetiliste muutuste suhtes, või süsteemide puhul, 
mis sisaldavad teiste tootjate osi.

Peale selle tuleb garantii kehtivuse tagamiseks täita järgmised 
tingimused:

1. Toode tuleb paigaldada Orima-Tuote kehtivate 
paigaldusjuhiste kohaselt.

2. Toodet ei kahjustata väliselt ega keemiliselt, näiteks 
kriimustades..

3. Kui tootmise või paigaldamise käigus kahjustatakse 
värvkatet, tuleb see viivitamata üle värvida.

4. Lõikamise, puurimise vms töötlemise käigus tekkinud 
metallijäätmed tuleb kohe eemaldada.

5. Toode ei puutu kokku positiivsema potentsiaaliga 
metallidega, nt vase või vasktorudest valguva 
vedelikuga. 

6. Toode on võetud kasutusele kuue kuu jooksul pärast arve 
kuupäeva.

7. Kaebus tuleb esitada Orima-Tuotele kirjalikult ühe kuu 
jooksul pärast kahju ilmnemist või sellise mõistliku aja 
möödudes, mille jooksul oleks kahju pidanud avastama.

8. Kaebuse esitajal on võimalik näidata, et süsteem on 
paigaldatud kehtivate paigaldusjuhiste kohaselt ning 
tootja hooldus- ja ülevaatusmeetmeid ei ole eiratud.

9. Toodete ülevaatus ja hooldus on tehtud kooskõlas 
ORIMA hooldusjuhiste ning kehtivate õigusnormidega. 
(Ehitusteabefondi (Rakennustietosäätiö) juhendkaardid, 
18-10922: kinnisvara tehnilised kasutusajad ja 
hooldustsüklid, 85-11132 katuse ohutustooted)

10. CE-sertifikaadiga katuseturvatoodete iga-aastane hooldus 
ja ülevaatus tuleb registreerida.  
Vt www.orima.fi või harmoneeritud Euroopa standard 
(EN 516 ja EN 12951).

11. Orima esindajal peab olema võimalus vaadata üle 
toode, mille kohta kaebus on esitatud.


