
Takuu Orima kattoturvatuotteille ja tikkaille 

 

Tämä takuu koskee Oriman maalattuja kattoturvatuotteita sekä tikkaita, ja täydentää Oriman toimitusehto-

ja. Näitä takuuehtoja noudatetaan 1.3.2013 alkaen tehtyihin toimituksiin. Takuuaika on 10 vuotta. Tämä 

takuu ei vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin. Takuuehtojen mukaisesti Orima takaa, ettei tehdasmaalattu 

tuote puhkiruostu takuuaikana tehdas- tai materiaalivirheen vuoksi. Tämä takuu koskee myös tuotteiden 

toiminnallisuutta kun suunnittelu- ja huoltotoimista on huolehdittu takuuehtojen mukaisesti. 

Lisäksi Orima takaa että tuote täyttää ja kestää sille asetetut vaatimukset ja määräykset silloin kun asennus, 

huolto- ja tarkastustoiminpiteet ovat suoritettu ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

 

Takuuehdot: 

Takuu koskee lumiesteitä, kattosiltoja sekä seinil-

lä ja lappeilla käytettäviä tikkaita. Takuu ei ole 

voimassa tuotteille, joita käytetään erityisten 

syövyttävässä tai aggressiivisessa ympäristössä, 

esimerkiksi voimakkaasti suolapitoisessa ilmas-

tossa kuten rannikkoalueilla (suolaveden lähei-

syydessä), tai jos tuote altistuu syövyttäville ke-

mikaaleille, savulle, tuhkalle, lauhdevedelle, se-

menttipölylle tai karjanlannalle. 

Lisäksi, takuu on voimassa seuraavin ehdoin:  

1. Tuote asennetaan Oriman asennusohjeiden 

mukaisesti. 

2. Tuotetta ei vahingoiteta ulkoisesti tai kemial-

lisesti, naarmuttamalla. 

3. Asentaja tai kohteen omistaja on korjannut 

mahdolliset työstön aikana tulleet vahingot 

materiaalitoimittajan ohjeiden mukaisesti 

paikkamaalilla. 

4. Leikkaamisessa, poraamisessa, tms. syntynyt 

metallijäte poistetaan välittömästi. 

5. Tuotetta ei varastoida eikä käytetä kosteiden 

tai korroosiota aiheuttavien materiaalien 

kosketuksessa tai läheisyydessä. 

6. Tuote ei joudu kosketuksiin kuparin tai kupa-

riputkesta valuvan nesteen kanssa.  

7. Käytetyt kiinnikkeet ja tiivisteet kuuluvat 

riittävään korroosio-ja lujuusluokkaan. 

8. Tuote on otettu käyttöön viimeistään 6 kk 

sisällä laskutuspäivästä. 

9. Valitukset on tehty Orimalle kirjallisesti kuu-

kauden kuluessa vahingon ilmenemisestä tai 

sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa, jolloin 

vahinko olisi pitänyt havaita 

10. Kohteiden tarkastuskäytännöt on suorittu 

ORIMA huolto-ohjeiden sekä kulloinkin voi-

massa olevien määräysten ja asetusten mu-

kaisesti. Katso www.orima.fi. 

11. Oriman edustajalla on tilaisuus tarkistaa rek-

lamoitu tuote. 

12. 1.7.2013 edellytetään kattoturvakohteilta CE-

hyväksynnän vaatimusten mukaisesti tietyin 

edellytyksin vuosihuoltoa ja tarkastuspöytä-

kirjaa. Katso www.orima.fi tai EN516 ja 

EN12951 

 

Korvauskäsittely: 

Jos tämän takuun alainen oikeutettu korvausvaa-

de esitetään, Orima toimittaa ostajalle 60 päivän 

kuluessa uudet tuotteet vapaasti sen hetkisestä 

valikoimasta. Takuun mukainen kustannusvastuu 

ei ylitä tuotteen alkuperäistä laskutusarvoa teh-

taalta. 5 vuoden jälkeen Oriman korvausvastuu 

laskee puoleen alkuperäisestä laskun summasta. 

Orima ei missään tapauksessa vastaa tulonmene-

tyksistä tai välittömistä, välillisistä tai erikoisku-

luista, jotka aiheutuvat tässä takuussa tarkoite-

tuista vaurioista. 

Korvatut tuotteet ovat takuunalaisia sen ajan, 

joka alkuperäisestä takuusta on jäljellä. Orima ei 

korvaa tappioita elinkeinotoiminnassa. 

Tämä takuu täydentää Oriman toimitusehtoja ja 

astuu voimaan toimituspäivänä. Näitä takuuehto-

ja noudatetaan 5. helmikuuta 2013 alkaen tehtyi-

hin toimituksiin.   

Korvauskäsittelyn edellytyksenä on, että tuotteen 

materiaali voidaan tunnistaa ja sen laskukopio tai 

muu ostoasiapaperi voidaan esittää.  

 


