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Drepturile și obligatiile beneficiarului 

Lindab SRL
Şos. de Centură nr. 8, Ştefăneştii de Jos - Ilfov 077175 
Tel. +4021 2094 100,   Fax +4021 2094 124
Email: office@lindab.ro

Pentru a beneficia de prevederile acestui Certificat de Garanţie, Beneficiarul sistemului de învelitoare Lindab Roca va 

notifica Lindab asupra defectelor de producţie, în termen de 30 de zile de la data descoperirii acestora, prin formularea unei 

reclamaţii în scris către Lindab SRL, Şoseaua de Centură, Nr. 8, localitatea Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, cod 077175. 

Reclamația trebuie să includă:

1. Copia facturii fiscale de achiziţie a produselor Lindab Roca; 

2. Dovada plăţii integrale a materialelor achiziţionate; 

3. Documente justificative privind montajul învelitorii Lindab Roca; 

4. Procesul verbal de finalizare a montajului. 

În caz contrar, prezentul certificat devine invalid şi reclamaţia poate fi respinsă.

Orice obiecţie, plângere, procedură legală sau acţiune care decurge din acest certificat sau are legătură cu produsele, va fi 

analizată de furnizor în termen de 30 de zile. Beneficiarul poate înainta o reclamaţie suplimentară, într-o perioadă de 30 de 

zile de la data la care Lindab a luat măsurile necesare sau a răspuns Beneficiarului că reclamaţia este neîntemeiată. În caz 

contrar, Beneficiarul va trebui să accepte soluţia oferită iniţial de Lindab sau să fie de acord că reclamaţia nu este acoperită 

de garanţie. În oricare dintre cazuri, Beneficiarul va pierde dreptul de a reclama aspectele asupra cărora Furnizorul a 

formulat deja un punct de vedere oficial.

Vă rugăm să păstraţi acest certificat de garanţie în dosarele Dvs., împreună cu o copie a contractului de vânzare-

cumpărare, dovada plătii şi documente justificative privind realizarea montajului.

Deplasarea pe învelitoare trebuie redusă la minim. Beneficiarul poate stabili împreună cu montatorul inspecţii periodice ale 

învelitorii, iar dacă este absolut necesară deplasarea pe acoperiş, persoanele care vor avea acces la acoperiş trebuie să 

respecte instrucţiunile de mai jos:
1. Montatorii / persoanele de intervenţie vor purta doar încălţăminte cu talpă din cauciuc moale! 
2. Nu se va pune piciorul pe mijlocul panoului sau pe suprapunerile laterale dintre panouri! 

3. Se va păşi doar pe marginile panourilor, acolo unde acestea sunt susţinute de şipci!

Recomandări pentru deplasarea pe acoperiș:

Distribuitor: .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

(nume, adresă, cod fiscal, ştampilă, semnătura distribuitor SC Lindab SRL)

Beneficiar: .......................................... Adresa de livrare: ..........................................................................................

Factura: ...........................................................................................................Data livrării: ...................................
(nr. factură distribuitor SC Lindab SRL)

Montator: ......................................................................................Data încheierii montajului: ...................................

Lindab Roca
Roca Toscana, Roca Madera, Roca Prestige,

Roca Rustica, Roca Serena

Țigle metalice cu granule minerale

Certificat de Garanție
50 de ani

Acordarea garanţiei

SC Lindab SRL (denumită în continuare Lindab) garantează Beneficiarului, prin prezentul certificat, că tiglele Lindab Roca 

folosite ca învelitoare de acoperiş nu prezintă defecte de fabricaţie (crăpături sau forfecări ale materialului de substrat) şi 

asigură etanşeitatea acoperişului, pentru nu mai puţin de 50 ani de la data montajului, dacă se respectă termenii şi condiţiile 

descrise în acest document. Răspunderea maximă asumată de Lindab în condiţiile prezentului certificat de garanţie se 

referă la valoarea de cumpărare de către Beneficiarul iniţial a sistemului de învelitoare Lindab Roca. Garanţia acoperă 

contravaloarea integrală a sistemului de acoperiş Lindab Roca în primii 25 de ani de la data achiziţiei, scăzând proporțional 

anual, în sistem pro-rata, de-a lungul perioadei de garanţie.

Lindab garantează că acoperirea granulată a produselor din gama Lindab Roca nu se va deteriora neuniform ca rezultat al 

defectelor de fabricaţie, ţinând cont de uzura naturală şi de expunerea în mediul extern, pentru o perioadă de 25 ani, de la 

data montajului. În cazul în care se constată deteriorări ale acoperirii granulate, până la un nivel la care în opinia furnizorului 

imaginea de ansamblu a acoperişului este afectată în mod substanţial, rămâne la latitudinea Lindab să înlocuiască planurile 

defecte, să recomande refacerea locală sau parţială a protecţiei granulate, în condiţiile descrise în prezentul Certificat de 

Garanţie. Răspunderea maximă asumată de Lindab în condiţiile prezentului certificat de garanţie se referă la valoarea de 

cumpărare de către Beneficiarul iniţial a sistemului de învelitoare Lindab Roca.
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Condiții de acordare a garanției

Lindab acordă 50 de ani garanţie în sistem pro-rata pentru ţigla metalică Lindab Roca şi accesoriile de tinichigerie specifice, cu 

acoperire granulată, cu următoarele limitări şi condiţii:

1. Garanţia nu se aplică dacă stratul superior a fost deteriorat prin pătare sau decolorare, cauzate de produse chimice 

aplicate pentru protecţie/decorare (vopsea, diluanţi), obloane ale ferestrelor la lucarne, jgheaburi metalice 

neprotejate anti-coroziv, produse pe bază de var stins, mortare sau tencuieli pe bază de ciment; condiţii atmosferice 

încărcate chimic; elemente de tinichigerie din metal netratat anti-coroziv; resturi de lemn prelucrat / crengi, ajunse pe 

acoperiş întâmplător, de la construcţiile şi copacii din vecinătate.

2. Garanţia nu se aplică dacă : a) substratul de aluzinc al panourilor vine în contact direct cu plumbul din mediu umed 

sau cuprul, b) umezeala cu oxizi de cupru intră în contact direct cu panourile; c) produsul nu a fost montat în 

conformitate cu instrucţiunile standard de montaj, recomandate de furnizor. Efectele nedorite generate de 

fenomene meteorologice asupra sistemului de învelitori Lindab Roca sunt minime, doar dacă produsul a fost montat 

corect. 

3. Garanţia pentru materialele puse în operă poate fi pierdută dacă se constată că există deficienţe de montaj cauzate 

de neglijenţă sau rea voinţă din partea montatorului. Montatorul va emite un certificat de garanţie pentru montaj, 

total independent de Certificatul de Garanţie emis de Lindab pentru produsele Lindab Roca.

4. Garanţia nu se aplică în cazul în care panourile au suferit deteriorări cauzate de structuri de acoperiş instabile, pe 

care panourile au fost montate, sau de orice dislocare şi mişcare ulterioară a unei astfel de structuri.

5. Garanţia nu se aplică în cazul deteriorării panourilor Lindab prin încălcarea instrucţiunilor furnizorului privind 

deplasarea pe acoperiş sau vărsarea accidentală de produse chimice corozive.

6. Garanţia nu se acordă dacă pe suprafaţa panourilor Lindab Roca s-a aplicat vopsea, lac, diluanţi sau orice alt 

compus chimic; furnizorul protejează panourile prin tehnologia de fabricaţie împotriva eventualelor deteriorări ale 

suprafeţei în timpul şi după montajul acestora. 

7. Orice utilizare necorespunzătoare sau montaj care contravine standardelor furnizorului va anula această garanţie.

8. Lindab nu este răspunzător pentru defecte sau deteriorări generate de încălcarea instrucţiunilor Lindab: utilizare 

necorespunzătoare; agresiune mecanică; neglijenţă în depozitarea sau manevrarea produsului. Lindab nu este 

responsabil pentru deteriorările ulterioare generate produselor de: foc, cutremur, inundaţie, fulger, mediu salin 

(construcţii amplasate la mai puţin de 400 m faţă de ţărm), uragan, grindină, tornadă, furtună violentă sau orice alt 

dezastru natural, altul decât cele specificate.

9. Lindab îşi rezervă dreptul de a modifica sau îmbunătăţi produsele, fără a notifica în prealabil consumatorii finali şi nu 

va fi răspunzător în faţa acestora pentru renunţarea la anumite produse sau înlocuirea altora cu produse mai 

performate. Dacă Lindab înlocuieşte un anumit produs, sub incidenţa aceastei garanţii, poate, la alegerea sa, folosi 

alte produse Lindab similare, de aceeaşi calitate şi preţ, dacă produsul de înlocuit nu mai este în oferta standard sau 

a suferit modificări.  

10. Pe durata garanţiei, Lindab nu îşi asumă responsabilitatea pentru costurile de reparaţie ale acoperişului 

deteriorat/rupt.

11. Expunerea la soare şi condiţii meteorologice extreme va cauza, în cele din urmă, îmbătrânirea stratului granulat. În 

timp pot apărea acumulări de praf, impurităţi şi pete generate de acestea pe suprafaţa panourilor. Gravitatea acestor 

fenomene depinde de localizarea geografică a locuinţei Beneficiarului, de calitatea aerului din împrejurimi şi a altor 

factori locali, pe care Lindab nu îi poate controla. Pierderea intensităţii culorilor ca rezultat al îmbătrânirii acoperişului 

este un fenomen natural şi nu este acoperită de acest certificat.

12. Garanţia nu se aplică în cazul în care Beneficiarul a utilizat produsele, după descoperirea unui defect, pe care nu l-a 

notificat în scris la Lindab sau în cazul în care Beneficiarul refuză să permită reprezentanţilor Lindab să examineze 

produsele, pentru a stabili natura defectului. Beneficiarul trebuie să trimită reclamaţia în scris, la Lindab, în termen de 

30 zile de la recepţia produselor sau de la descoperirea defectului în cauză. În caz contrar, garanţia nu se aplică.

13. Înlocuirea sau remedierea panourilor considerate ca fiind defecte de către Lindab, nu va extinde termenul de 

valabilitate acordat iniţial pentru acoperişul acoperit de această garanţie.

14. Lindab acordă garanţia pentru produsele achiziţionate în condiţiile prezentei garanţii numai în cazul în care 

Beneficiarul achită integral produsele reclamate şi respectă termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de 

cumpărare.

15. Prezentul certificat este singurul document autentic emis de Lindab, în ceea ce priveşte garanţia asupra produselor 

Lindab Roca. Orice alte documente suplimentare, care includ garanţii, nu sunt luate în considerare. Distribuitorii, 

dealerii şi montatorii produselor Lindab nu sunt autorizaţi să extindă sau să modifice termenii prezentei garanţii, sub 

nici o formă.

16. Răspunderea Lindab este limitată la valoarea de achiziţie a produselor Lindab Roca, achiziţionate în condiţiile 

prezentei garanţii, şi nu poate fi extinsă pentru a acoperi daune colaterale sau pierderi materiale (incluzând, dar fără a 

se limita la deteriorări cauzate de infiltraţii) chiar dacă Lindab avea cunoştiinţă de potenţialul producerii unor astfel de 

deteriorări sau ar fi instintat despre posibilitatea producerii unor astfel de deteriorări.

17. Garanţia poate fi pierdută dacă operaţiunile de îndoire a elementelor granulate s-a făcut la o temperatură de lucru 

mai mică de +5°C sau dacă montajul produselor a fost făcut în mai mult de 4 luni de la data livrării.

18. În cazul în care oricare din punctele prezentului certificat de garanţie este declarat invalid, neavenit sau forţat de către 

o curte jurisdicţională competentă, celelalte puncte vor rămâne aplicabile pe deplin fără a fi diminuate sau declarate 

invalide în orice privinţă.

Notă: Desprinderea unei anumite cantităţi de granule minerale, parte a acoperirii granulate a panourilor Lindab Roca, în 

primele luni de la montaj va fi privită ca un proces normal, cauzată fiind de manipularea repetată a panourilor şi 

accesoriilor granulate la transport şi montaj.
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