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INSTRUKCJA I ZASADY UŻYTKOWANIA

5. Gwarancja na siedziska udzielana jest na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej.
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Siedzisko z betonu architektonicznego wykonywane jest metodą ręczną. Nierównomierne rozłożenie barw oraz pory I wżery rozłożone w sposób 
nieregularny, o różnej intensywności i ilości na powierzchni są odzwierciedleniem natury betonu, świadcząc o wyjątkowości i niepowtarzalności produktu. 
Dzięki prostej formie siedziska idealnie wpisują się w nowoczesną architekturę i minimalistyczną stylistykę przestrzeni zewnętrznych.

1. Siedzisko betonowe to prefabrykowany element przeznaczony do stosowania na zewnątrz – w ogrodach, parkach i na tarasach w celu kształtowania 
krajobrazu. Siedzisko nie może być stosowane jako element konstrukcyjny, ani do przenoszenia obciążeń. Siedziska betonowe układane w linii ciągłej 
powinny posiadać około 10 mm przerwę pomiędzy kolejnymi elementami. 

2. Siedzisko betonowe jest odporne na działanie zróżnicowanych warunków atmosferycznych. Elementy drewniane należy zabezpieczyć na okres 
zimowy, gdyż zmienne warunki atmosferyczne powodować będą szybszą degradację drewna. Należy systematycznie konserwować drewniane elementy, 
najlepiej dwukrotnie w ciągu roku odnawiając jego impregnację środkiem do ochrony drewna  z ekspozycją zewnętrzną. 

3. Powstałe na powierzchni betonu zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć za pomocą miękkiej zwilżonej szmatki lub łagodnego detergentu. Do 
czyszczenia powierzchni nie wolno stosować środków na bazie kwasów, silnych alkaliów  i innych środków chemicznych, mogących wejść  w reakcję z 
betonem lub impregnatem. Zastosowanie takich środków może skutkować powstaniem trwałych odbarwień oraz uszkodzeń powierzchni betonu. Nie 
należy używać past, detergentów, czyściw o właściwościach ściernych. 

4. Siedzisko zostało zaimpregnowane na etapie produkcji. W celu przedłużenia żywotności zaleca się odnawianie impregnacji betonu raz w roku. 
Informację o producencie zalecanego impregnatu można uzyskać poprzez kontakt z biurem.

W przypadku impregnacji wykonywanej przez Klienta, innym środkiem  producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe ewentualne przebarwienia, 
łuszczenie się warstwy wierzchniej lub powstanie innych zmian na powierzchni betonu. 
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