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BORGO SAN SIRO DÏVISION 

Viale Artigianato, 6 
27020 BORGO SAN SIRO (PV) 
 Tel. +39 0382 87237 
Fax +39 0382 87330 

Departments: 
Flexible stainless steel liners 
Stainless steel flue liners 
Lasertubo 

GROPELLO CAIROLI DIVISION 

Via Don Motti, 36 
27027 GROPELLO CAIROLI (PV) 
Tel.+390382 814343 
Fax +39 0382 817223 

Departments: 
Stainless steel fencing - Stainless steel gates 
Stainless steel floor-Stainless steel urban furnishing 
Stainless steel handrails - Stainless steel fittings 

 

Spett.le  
EGEDA NV TOEKOMSTLAAN 
47 2200 HERENTALS 
(BELGIUM) C.A. M. GUIDO 
DAM M.    JAN   DAM 

HANDELSGARANTIE 

INOX FLEXIBEL 
ENKELWANDIGE LEIDING 
DUBBELWANDIGE LEIDING 

5 JAAR 
5 JAAR 

10 JAAR 

VOORWAARDEN van deze GARANTIE 

1. De produkten zijn gewaarborgd tegen alle verborgen gebreken uit hoofde van de fabrikant ; 
2. Ze zijn gewaarborgd tegen corrosievorming enkel bij gebruik van de door de fabrikant 

toegestane brandstoffen, waarvoor zij geschikt zijn, en volgens hun richtlijnen; 
3. De installatie dient uitgevoerd te worden conform aan de van toepassing zijnde normen, 

volgens de instructies van de fabrikant en uitgevoerd volgens de regels van de kunst door 
een bevoegde technieker voorzien door het van toepassing zijnde reglement. 

Valt BUITEN deze GARANTIE : 
1. Alle contractuele en extra-contractuele verantwoordelijkheid van de fabrikant voor 

schade veroorzaakt door een foutieve montage of door het gedeeltelijk gebruik van 
onderdelen en/of accessoires die niet geleverd werden door de fabrikant; 

2. Het gebruik van deze produkten in halogene omgevingen (kapsalons, etc.) 
3. Alle verantwoordelijkheid van de fabrikant in het geval er geen objectief bewijs is dat het 

onderhoud correct uitgevoerd werd door gekwalificeerde technici 

LIMIETEN van de GARANTIE 
1. Zij bestaat uit de vervanging van het in gebreke zijnde produkt indien dit als defect 

geïdentificeerd en erkend  werd door de fabrikant. 

Borgo San Siro, lì 11/03/05 
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