CERTIFICAT DE GARANŢIE

INSTRUCŢIUNI DE MONTARE

pentru chiuveta de bucătărie

a chiuvetei de bucătărie

Vă mulţumim că aţi ales chiuveta de bucătărie cu marca comercială FAT!

Drepturile consumatorului sunt în conformitate cu prevederile OG 21/1992, legea
296/2004 şi legea 449/2003, valabile până la data cumpărării. Drepturile consumatorului
nu sunt afectate de garanţia oferită.

Cu chiuvetele compozite de bucătărie FAT dumneavoastră beneficiaţi de:
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+ o gamă variată de culori, cât si posibilitatea de a alege culoarea mostrei;
+ structura stratului acoperitor a materialului, asigură o curăţare rapidă şi uşoară, permite

garan ţ ie
Distribuitor unic autorizat în România: SC FAT RO SRL, Giurgiu,
şos Bucureşti Bl B1/1S sc.F, ap.97.
Service asigurat de: SC Fat Ro srl, service mobil tel.0733 125 968; office_ro@fat-bg.com;
tel/fax 00359 32 69 36 87

tratarea suprafeţei chiuvetei cu preparate de curăţare chimice puternice fără a deteriora
suprafaţa;

+ adâncimea cuvei (21 cm);
+ elasticitatea specifică a materialului, care în caz de intervenţie fizică mai serioasă, ajută la

Termen de garanţie 5 ani

menţinerea integritaţii produsului, şi mai mult – a funcţionalităţii lui;

+ o suprafaţă dreaptă/netedă a debitului chiuvetei (marginea care se aşează pe blat), atât de

/de la data vânzării/

importantă pentru încorporara fixă şi fără probleme a chiuvetei, în blatul de bucătărie;

RO RO
curaţare
uşoară

chimico
rezistent

rezistent
la pete

+ montare rapidă, uşoară şi sigură doar cu ajutorul siliconului, care nu permite scurgeri
(umezeală) si umflarea blatului;

paleta
de culori

+ mare diversitate de modele şi dimensiuni;
+ găuri tehnologic prevăzute pentru baterie, care oferă posibilitatea de găurire

5

Durata medie de utilizare a produsului este de 10 ani.
Garanţia se referă (şi se acordă) la materialul din care este confecţionată
chiuveta, dar nu se referă la uzarea stratului de suprafaţă datorate utilizarii
neatente, necorespunzătoare şi/sau necorecte a produsului.

Nu se acceptă reclamaţii:
1.Atunci când, la momentul reclamaţiei, nu se prezintă dovada provenienţei
produsului împreună cu certificatul de garanţie (cu toate rubricile completate).
2.Atunci când defectele sunt accidentale, se datoreaza transportului, depozitării şi
manipulării defectuoase sau calamitaţilor naturale.
3.În cazul nerespectării instrucţiunilor de montaj, de perforare a găurii pentru baterie
şi de utilizare şi întreţinere a produsului, recomandate de producător.
4.Atunci când se încearcă îndepărtarea defectelor de către persoane neautorizate.
5.Atunci când produsul nu este folosit conform destinaţiei sale.
Rezolvarea reclamaţiei pentru o chiuvetă nemontată se face de către
distribuitor în locul unde este făcută achiziţia. În cazul chiuvetei montate cu
silicon, reclamaţia se rezolvă la domiciliu de către distribuitor. Prin acordarea
garanţiei se înţelege, repararea sau înlocuirea produsului, doar dacă se constată
că deficienţa aparţine producatorului sau distribuitorului SC FAT RO SRL, în caz
contrar costurile manoperei si transportului sunt suportate de consumator.

Obligaţiile vânzătorului:
Să completeze toate rubricile din certificatul de garanţie şi să se
asigure că la înmânarea produsului consumatorului, acesta (produsul) să fie:
În ambalaj original intact.
Completat cu sifonul italian si şablon (chiuvetele pentru mască, cu codurile 92118
şi 92119 nu sunt completate cu şablon).
Să informeze consumatorul despre modalitatea corectă şi sigură de transportare a
produsului. Vânzătorul se obligă faţă de consumator(utilizator), iar
producătorul/distribuitorul faţă de vânzător pentru defectele produselor reclamate
în cadrul termenului de garanţie:
Să suporte eventualele cheltuieli aferente operaţiunilor de reparare sau înlocuire,
depozitare, ambalare şi transportare şi să-l predea consumatorului/utilizatorului, în
termen de maxim 15 zile calendaristice de la înregistrarea reclamaţiei consumatorului.
Să înlocuiască produsul defect atunci când: acesta nu mai poate fi reparat (aspect
atestat de unitatea service), când costul reparaţiei depaşeşete preţul produsului
sau să restituie contravaloarea produsului atunci când înlocuirea lui este
imposibilă.
Să prelungească termenul de garanţie pe perioada cât produsul nu a funcţionat
(calculat de la data înregistrarii reclamaţiei, până la predarea
acestuia,utilizatorului,în stare funcţională).
În caz de reclamaţie să completeze Formularul pentru reclamaţii (model №7), care
trebuie să fie ataşat la acest certificat de garanţie, devenind parte componentă a
acestuia.
Obligaţiile consumatorului:
Să transporte chiuveta cu atenţie conform marcajelor de pe ambalaj, să ia cunoştinţă
cu instrucţiunile înscrise în certificatul de garanţie.
Să permită accesul reprezentantului vânzătorului (unitatea service), pentru
ridicarea şi/sau repararea produsului defect, în locaţia acestuia(clientului)
Prezentul certificat de garanţie constituie contract între părţi, conform legislaţiei
protecţiei consumatorului în vigoare la data achiziţiei.
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NOI, FAT LTD, Plovdiv 4004, str. Bratia Bukston, Nr. 138
Declarăm pe proprie răspundere că produsul: chiuveta de bucătărie din marmură
compozit, la care se referă această declaraţie, cu marca comercială FAT, este
produsă la FAT LTD, Plovdiv 4004, str. Bratia Bukston Nr. 138, în condiţiile unui
sistem integrat şi întreţinut de control al producţiei şi este în conformitate cu
următorul standard: EN 13310:2003. Conformitatea este apreciată potrivit
Dispoziţiei cerinţelor esenţiale pentru construcţii si evaluării conformitaţii
produselor de construcţie. Declaraţia se eliberează pe baza Procesului verbal de
verificare iniţială de tipul No.9/18.04.2009, eliberat de FAT LTD/ pe p.5.3. Rezistenţa
la temperatură uscată – temperatura maximă declarată de producător 150°C/ şi
Certificat de analize Nr.103/19.07.2005 eliberat de Complexul de laboratoare al
Universitătii Agrare din oraşul Plovdiv (sistem de verificare a conformitaţii Nr.4).
Marcajul
este aplicat pe produs pentru prima dată în anul 2007.
Declar că, îmi este cunoscută responsabilitatea pe care mi-o asum
conform legislaţiei în vigoare.
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Atanas Petkov
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FAT LTD ADMINISTRATOR AL FIRMEI :
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Oraş: Plovdiv
Data: 18.04.2009

Noi, SC FAT RO SRL, Giurgiu, şos. Bucuresti Bl. B 1/1S sc. F, ap. 97, J52/676/2008, asigurăm,
garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor din Hotararea
Guvernului nr. 1002/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol
viaţa, sănătatea, securitatea muncii si protecţia mediului, că produl- chiuvetă de bucătărie
marmură compozit/granixit, la care se referă această declaraţie nu pune in pericol viaţa,
sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.

Producătorul îşi asumă dreptul de a efectua modificări a produsulelor, accesoriilor
şi a aceastui certificat de garanţie în orice moment fără preaviz!
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suplimentară, la dorinţa dumneavoastră;
Cu noua tehnologie GRANIXIT, pe lângă beneficiile mai sus menţionate, Dumneavoastră
dispuneţi de un produs de o clasă mai înaltă, care are un aspect mai impresionant şi o
rezistenţă fizico-chimică şi mecanică mai mare.
Cu chiuvetele FAT pentru mască/modul, beneficiaţi şi de o montare uşoară, indiferent
de grosimea materialului din care este confecţionată placa decorativă aplicată, ceea ce
oferă posibilitatea aplicării mai uşoare a unui înălţător de blat pe toată lungimea setului de
bucătărie.
Chiuvetele compozite de bucătărie FAT au structura compactă si absorb zgomotul de apă
cadentă, iar cuvele spaţioase crează un confort atât de mult dorit de fiecare utilizator.
Materialul şi culoarea: Amestecul folosit la producerea chiuvetelor compozite FAT
conţine, în principiu, făină de marmură ( 80%), răşină poliesterică şi coloranţii necesari.
Stratul acoperitor “Gel Coat” este sanitar si chimico-rezistent. Gelului transparent
acoperitor din tehnologia granixit i se adaugă materie primă de înaltă clasă tehnologică,
care asigură chiuvetei o duritate mai inaltă şi un efect specific de granit.
Rezistenţa materialului: Testările făcute de producător, FAT LTD, au demonstrat că,
chiuvetele compozite cu marca comercială FAT sunt rezistente la contactul cu acid acetic,
etanol, hipoclorit de sodiu, acetone, amoniac, soda caustică, detergenţi de vase (cu
excepţia celor bazate pe abrazive), vopsea de păr, cremă de ghete, coca cola, vin roşu, ulei,
cafea, ceai şi altele. Rezistenţa chiuvetelor la temperatura uscată este de +150° С.
Rezistenţa la temperaturile scăzute este de până la -40° C.

Instrucţiuni de utilizare si întreţinere a chiuvetelor compozite de bucătărie FAT:
Chiuvetele de bucătărie FAT sunt prevăzute sa fie folosite conform destinaţiei pentru care
au fost produse, prin urmare şi consumatorul trebuie să folosească responsabil produsul,
adică trebuie sa garanteze că chiuveta nu este folosită în alte scopuri decât cele pentru
care este prevăzută. Consumatorul trebuie să respecte instrucţiunile de întreţinere si
utilizare recomandate de producător, deoarece printr-o întreţinere corectă se va prelungi
durata de viaţa şi aspectul exterior deosebit al chiuvetei.
După utilizare, chiuveta se curăţă cu partea moale a buretelui şi detergent de vase,
suprafaţa se va freca în sens circular, după care se clăteşte cu apă. După care, e de dorit,
suprafaţa chiuvetei să fie ştearsă cu o cârpă moale şi uscată sau prosop/lavete de bucătărie
pentru a preveni apariţia depunerilor de calcar şi a petelor. În cazul în care apar pete pe
suprafaţa chiuvetei, îndepărtaţi-le cu un burete moale sau cârpă, folosind oricare dintre
preparatele chimice de curăţare a chiuvetelor (fără abraziv) prezente pe piaţă.
! Căderea obiectelor grele poate strica produsul. În cazul folosirii neatente, chiuvetele de
bucătărie pot fi deteriorate/uzate foarte uşor, de aceea trebuie să se evite/reducă la
minimum căderea obiectelor grele pe suprafaţa chiuvetei. Recomandăm să puneţi pe
fundul cuvei o plasă de protecţie din masă plastică.
! Atenţie deosebită la obiectele aflate în cuva chiuvetei sau lângă muchiile acesteia, care
pot zgâria. Evitaţi contactul chiuvetei cu obiecte (ex: şpaclu, perii de sârmă,etc), care pot
deteriora suprafaţa exterioară a chiuvetei. Se interzice folosirea abrazivelor sau a
preparatelor bazate pe abrazive, care determină uzarea rapidă a suprafeţei acoperitoare a
chiuvetei.
! Evitaţi contactul/punerea vaselor/obiectelor fierbinţi direct pe suprafaţa chiuvetei (în
acest scop folosiţi un suport de plută sau lemn). Aşezarea vaselor/obiectelor foarte
fierbinţi pe orice parte a chiuvetei poate afecta suprafaţa acesteia.
Instrucţiuni de perforare a găurilor pentru robinet
1. Scoateţi chiuveta din cutie şi puneţi-o, cu partea superioară(faţa chiuvetei) în sus, pe un
suport stabil.
2. Chiuvetele de bucătărie FAT au găuri fixate tehnologic pentru robinet. Alegeţi cele
preferate de dumneavoastră.
3. Cu partea ascuţită a unui ciocan mic, loviţi uşor de câteva ori, numai în
centrul marcat.
!!! Aplicarea loviturii, cât şi perforarea găurii se va face numai pe partea
superioară (faţa) chiuvetei!
4. Continuaţi găuritul cu lovituri uşoare de la centru spre margine, până la formarea definitivă
a găurii.
5. Rugozităţile rămase le puteţi netezi cu hârtie abrazivă, cu o pilă fină sau un alt abraziv
potrivit.
6. Dacă după găurirea definitivă se doreşte ambalarea din nou şi/sau transportarea
produsului, inaintea ambalării chiuvetei intr-un mod sigur, este necesară curăţarea de praf
a părţii funcţionale a acesteia.
Instrucţiuni de montare în blat, a chiuvetelor de bucătărie
1. Puneţi şablonul de hârtie pe blat si marcaţi profilul cu un creion/marker.
2. Decuparea se face după contur. Cu ajutorul unui fierăstrău electric /zeghe/, se face întâi o
gaură, de unde se va începe tăierea.
3. Verificaţi aşezând uşor chiuveta în deschizătura obţinută în aşa fel încât să fie fixată etanş
în blat. După aceea scoateţi chiuveta din deschizătură şi curăţaţi cu spirt/degresant
suprafeţele de contact ale chiuvetei şi ale blatului şi ungeţi cu silicon ambele suprafeţe
(recomandăm folosirea siliconului sanitar transparent).
4. Puneţi chiuveta din nou în deschizătura blatului. Pentru o etanşeizare completă, apăsaţi
uşor chiuveta pe blat, folosind o greutate, pâna la uscarea definitiva a siliconului.
5. La un interval de 15-20 de minute după fixarea şi lipirea chiuvetei, rămăşiţele de silicon se
vor înlătura cu o spatulă sau un alt instrument nu foarte ascuţit. Atenţie la integritatea
blatului în timpul lucrului.
6. După uscarea definitivă, se pot curăţa în întregime urmele de silicon de pe blat. Dacă este
necesar, curăţaţi atent cu o bucată de textil moale.
Instrucţiunile de montare a chiuvetei pentru mască FAT:
1. În cazul măştilor de bucătărie cu partea laterala de 50/55 cm montaţi-o conform
instrucţiunilor de mai jos /de la punctul 3 până la punctul 5.
2. În cazul măştilor de bucătărie cu partea laterală de 45 cm, îndepărtaţi bara/planşeta de
susţinere (dacă este necesar), care se găseşte în partea din spate a măştii (dacă există).
3. Partea de jos a chiuvetei se curăţă cu spirt şi o cârpa curată.
4. Pe partea de sus a măştii după ce a fost curăţata, se aplică un strat de silicon şi apoi se
aşează chiuveta.
5. Legătura între blat şi chiuvetă se realizează cu ajutorul unui profil standard de aluminiu şi
silicon.

