
Beläggning av polymer

Nästa steg efter att järnet har galvaniserats är att 
täcka det med en tunn pulverbeläggning av polymer. 
Detta ger ytan ett skydd mot repor och skrapmärken.

UV-stabiliserad täckning

Det skyddande lagret ger en UV-stabilisering som 
hindrar att färgen bleknar över tid vid exponering i 
solen.

Fuktskydd

Täckningen förhindrar även vattnet att tränga in i 
rören vilket ger ett ytterligare skydd mot rost och 
förhindrar fuktmärken.

15 Års Garanti
Galvaniserad, in- och utvändigt

Alla produkter från Agriframes märkta med 15 års 
garanti är tillverkade av galvaniserade järnrör av 
högsta kvalitet. Galvaniseringen görs genom en 
elektrokemisk förzinkningsprocess som ger järnrören 
extra lång hållbarhet och ett skydd mot rost.

Garantiklausul:

1. Produkterna har 15 års garanti från det datumet som varan köptes och gäller för felaktig material 
eller tillverkningsfel. Under denna perioden kommer varan att repareras, eller på vårat bevåg byta ut 
delar kostnadsfritt förutsatt att:

1.1 Produkten har returneras till oss med ett bevis där det tydligt framgår när varan är köpt med nedan 
villkor.
1.2 P1.2 Produkten är köpt av användaren.
1.3 Produkten är inte vandaliserad, missbrukad, avsiktligen skadad eller behandlad ovarsamt.

2. Garantin ovanför gäller endast Agriframesprodukter som har blivit behandlad med polymer och inte:
2.1. Skador orsakade av normalt slitage.
2.2 Kosmetiska skador såsom rost och sprickbildning.

3. Reklamationer som uppfyller ovanstående punkter kan skickas till 

Agriframes Journal House, Hartcliffe Way. Bristol, BS3 5RJ. 
RReklamationen bör vara i brevform med datum och plats där varan köptes och en kort beskrivning av 
problemet som har lett till reklamationen. Brevet bör sedan skickas tillsammans med varan tillsammans 
med kvitto till ovanstående adress.

Observera att det är viktigt att brevet når ovanstående adress före garantins utgångsdatum. Försenade 
reklamationer kommer ej att behandlas.
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15 års garantin gäller följande 
produkter:

- Växtbågar
- Pergololor
- Bersåer
- Lusthus
- Obelisker
-- Trädgårdsskärmar


