
20 Jahre Garantie
ohne wenn und aber...Kvalita pro tvoji střechu!

Nyní novinka u asfaltových šindelů Isola

Jistota na dlouhou dobu
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Novou systémovou zárukou u asfaltových šindelů 
Isola poskytujeme stavitelům a majitelům domů 
ještě větší jistotu. Navíc k naší 15leté standardní 
záruce můžete nyní okamžitě požádat o 20letou 
systémovou záruku na daný objekt.

Nikdo nenabídne víc!
Novou systémovou zárukou 15 + 5 zaručujeme 
našim zákazníkům trvanlivou a spolehlivou střechu 
na 20 let. 

Jen u asfaltových šindelů Isola:

20 let jistoty se systémem

Bez podmínek.
Na rozdíl od limitovaných záruk, jejichž plnění 
klesá se stářím střechy, uhradíme v případě uznané 
reklamace kromě materiálu potřebného k opravě 
a nákladů na likvidaci i příslušné náklady na práci. 
Tato záruční plnění trvají po celou dobu záruky – 
20 let od dokončení pokládky. Bez podmínek.

20 let záruka

Kvalita na tvoji střechu

Isola as, N-3945 Porsgrunn, NorskoPoskytuje na níže uvedený objekt 20 let záruku na funkčnost 

a odolnost střechy proti dešti počínaje datem pokládky.
Tato záruka na materiál platí na nově pokrývané střechy a na střechy 

rekonstruované systémem lsola asfaltové šindele skládajícím se  

z lsola asfaltových šindelů a příslušenství lsola: zahajovací okapní 

a hřebenové prvky, Podkladní pásy Isola D a lsola střešní větráky. 

 

 

 
 

lsola as ručí za náhradní materiál, mzdové náklady, náklady na likvidaci 

a případně vzniklé následné náklady. Přesné záruční podmínky naleznete na zadní straně. 

Stavitel/pokrývač

Adresa objektu, (ulice, PSČ, místo) 

Typ použitého šindele

Barva šindele

Datum pokládky  (měsíc/rok)

Zhotovitel (jméno firmy, adresa, DIČ)

Razítko/podpis zhotovitele

Datum výroby asfaltových šindelů Isola

Razítko/podpis Isola

Ano, byl použit Podkladní pás Isola DAno, byly použity zahajovací okapní a hřebenové prvky
Větrání a odvětrání střechy*Použity větráky Isola

Odvětrání spodní konstrukce*) zakřížkujte 

Dokument je platný pouze s razítkem a podpisem

Číslo záruky
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 Isola – asfaltové šindele
+ podkladní pásy Isola D
+ okapní a hřebenové prvky
+ Isola střešní větráky*

 20 let systémové záruky Isola
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* nebo odvětranou spodní konstrukci
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Isola systémová záruka 15+5
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Kompletní  systém
Podmínky pro převzetí záruky jsou jednoduché: 
všechny komponenty šindelové střechy musí být 
originální výrobky od firmy Isola. Spolu s osvědčenými 
asfaltovými šindeli Isola tvoří podkladní pás Isola 
D, zahajovací okapní a hřebenové prvky a střešní 
větráky Isola spolehlivou izolaci střechy, jejíž funkci 
a odolnost proti dešti zaručujeme po dobu 20 let.

Podrobné podmínky naleznete v záručním listu, 
který si můžete stáhnout na www.isola.cz.
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Kvalita pro tvoji střechu!

Isola as
N-3945 Porsgrunn
Telefon: 0047 35 57 57 00
Telefax: 0047 35 55 48 44
E-mail: isola@isola.no
www.isola.cz

Jak to funguje:

Záruční list na novou systémovou záruku obdržíte 
exkluzivně přímo od firmy Isola. V několika málo 
krocích vyplníte žádost. Již za několik dnů obdržíte 
poštou záruční list. 

Rychle a jednoduše
Jděte na www.isola.cz, Výrobky, Asfaltové šindele, 
na záložku Záruka a klikněte na odkaz „Požádat o 
systémovou záruku“. Uveďte všechny potřebné údaje 
a potvrďte použití originálních výrobků potřebných 
pro systémovou střechu Isola. Odešlete formulář. Na 
podepsaný záruční list od firmy Isola, musí připojit 
svůj podpis a firemní razítko i pokrývačská firma, 
která střešní krytinu pokládala. Bez jejího potvrzení 
je rozšířená systémová záruka neplatná

Jak zjistíte datum výroby:
Na každém balení asfaltových šindelů Isola naleznete 
níže zobrazenou nálepku. Červeně zakroužkované 
číslice označují datum výroby:

Takshingel K Sort

Dachschindel Kuttet schwarz

Shingle Kuttet black

3,15 M2

For nærmere informasjion se Isola Produktblad
www.isola.no      www.isola.com EN 544
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