
 

 
SPLOŠNI  POGOJI IN NAVODILA 
2014 
 

BRAMAC STREŠNI SISTEMI d.o.o., Dobruška vas 45, 8275 Škocjan  

T +386 7 384 62 00 F +376 7 384 62 24  www.bramac.si  Part of the MONIER GROUP 

1. NAROČANJE 

Prodajalec sprejema naročila preko elektronske povezave oziroma pisno z naročilnico. 

 
2. ODPREMA 

Poln kamion je dobavljiv s pariteto CPT namembni kraj. Dostava pošiljke manjše od polnega kamiona in 

večje od treh palet se zaračuna po ceniku prevozov prodajalca. Pošiljke manjše od treh palet prodajalec 

dostavi v roku 15 delovnih dni in dostavo zaračuna v višini treh palet. Manjše količine se lahko pošljejo 

po hitri pošti, stroške hitre pošte nosi kupec. Razlaganje blaga se zaračuna po ceniku prodajalca. Za 

prevoz kolektorja s strešniki se zaračuna pavšalno nadomestilo v višini 25 €. Dvigovanje kolektorjev na 

streho se zaračuna 50 €/h. 

 
3. VRAČILO BLAGA 

Vračilo blaga je možno v roku 6 mesecev po dobavi in predhodni uskladitvi s prodajnim osebjem Bramac 

strešni sistemi d.o.o.. Vrača se lahko samo originalno zapakirano in nepoškodovano blago na paleti 

oziroma originalno povezane pakete, za kar se prizna 80% zaračunane vrednosti. Vračilo posameznih 

kosov in blaga, ki ni v rednem prodajnem programu, ni možno. 

 
4. IZMENJAVA EVROPALET 

Evropalete se zaračunajo po vrednosti 8,6 €/kos. Kupec lahko v roku 6 mesecev po dobavi vrne 

nepoškodovane evropalete in prejme dobropis v višini 7,6 €/kos. Če se evropalete s strani prodajalca 

pobirajo naknadno, se stroški prevoza zaračunajo kupcu po ceniku prevozov prodajalca. Pri paletah, ki so 

namenjene enkratni uporabi (tako označene) se v primeru vračila nadomestilo ne vrne. 

 
5. KONTROLA BLAGA 

V primeru količinske reklamacije ali vidnih poškodb je kupec dolžan prodajalca pisno obvestiti najkasneje 

v osmih (8) dneh od dneva prevzema blaga, ter obvestilu priložiti dobavnico, sliko in komisijski zapisnik, 

potrjen s strani prevoznika. če se blago odpremlja s pariteto FCA škocjan, je primopredajno mesto 

skladišče prodajalca in kasnejše reklamacije zaradi količin in poškodb blaga niso možne. 

 
6. GARANCIJA 

Za dobavljene strešnike Bramac daje prodajalec pisno 30-letno jamstvo, ki je podrobno opredeljeno na 

garancijskem listu. 
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7. MONTAŽA STREŠNIKOV IN OSTALEGA BLAGA 

 

a. Pred polaganjem preglejte, ali dobavljeni strešniki ustrezajo naročilu. Če pri pregledu opazite 

nepravilnosti ali poškodbe, strešnikov ne polagajte. Morebitne nepravilnosti javite dobavitelju. 

Reklamacij po vgraditvi (kljub ugotovljenim napakam) ne moremo upoštevati. To seveda ne velja v 

primeru, če gre za skrite napake. 

Reklamacij ne upoštevamo, če nastanejo napake na izdelkih zaradi nepravilnega vgrajevanja 

(neupoštevanje navodil za vgrajevanje, nestrokovno vgrajevanje, nespoštovanje dobre gradbeniške 

prakse ...). 

 

b. Manjše razlike v strukturi betona in barvnih odtenkih ter druga barvna nihanja so posledica dejstva, 

da je beton naravni material. Svetlejši pesek in temnejši cement sta že lahko vzrok za majhno 

odstopanje od standardne barve. Majhne razlike v barvi med posameznimi oblikami in vrstami 

proizvodov dajejo našim proizvodom 

pridih narave. Izdelki, izdelani v različnih časovnih obdobjih, so lahko zaradi uporabe naravnih 

materialov različnih odtenkov. Priporočamo, da pri polaganju jemljete strešnike iz več različnih palet 

hkrati. 

Pri morebitnem pojavu rumenorjavih lis gre za sproščanje železovih ionov, na kar ne moremo 

vplivati. Pri pregledu vhodnega materiala pojav ni zaznaven oz. ga ni mogoče izločiti. Lise po 

določenem času zaradi vremenskih vplivov izginejo. 

Izluščevanje apna na površini strešnikov je naraven pojav, ki ga tehnično ni mogoče preprečiti. 

Ponavadi se pojavi kot posledica vremenskih razmer, ki so jim strešniki izpostavljeni. Intenzivnost je 

močnejša v hladnem in vlažnem vremenu, pod vplivom vremenskih razmer (dež, sneg) in mehanske 

obrabe se pojav postopoma zmanjšuje in po približno dveh letih popolnoma izgine. 

Na površini strešnikov so lahko pore ali manjše vdolbinice, ki ne vplivajo na vodonepropustnost ali 

trdnost strešnikov in ne zmanjšujejo uporabne vrednosti izdelka, če izdelki sicer ustrezajo 

predpisanim standardom. 

Zgoraj navedena odstopanja ne vplivajo na uporabno vrednost in kakovost proizvodov, zato niso 

razlog za reklamacijo. 

Komponente konstrukcijskega materiala izdelkov so povečini naravni materiali, zato je nemogoče 

pričakovati natančno enakost posameznih lastnosti ob tekočih dobavah. 

 

c. Pri proizvodnji strešnikov z antik površino se trudimo doseči optimalni izgled učinka starane 

površine. Antik površina ni natančno določen barvni ton ali odtenek. Gre namreč za pojav, zaradi 

katerega se vsak strešnik po izgledu razlikuje od drugega. Sčasoma se lahko skupni izgled površine 

zaradi vpliva različnih vremenskih razmer spreminja. 

Za enotni izgled površine pri pokrivanju priporočamo uporabo strešnikov iz minimalno treh palet in 

njihovo mešanje med pokrivanjem. Strešnike različnih odtenkov je treba smiselno razporediti po 

celotni strešni površini. 
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Zaradi različnih barvnih odtenkov, veljajo enaka pravila pokrivanja (iz treh palet hkrati) tudi za model 

Sivec in Adria magico. 

 

d. Za zagotavljanje večje varnosti pri delu je potrebno zaščitno folijo in povezovalne trakove, s katerimi 

so zaščiteni in povezani strešniki na paletah, odstranjevati postopoma po posameznih vrstah. 

Z odstranjevanjem zaščitne folije in povezovalnih trakov pričnemo v zgornji vrsti, s strani, kjer je 

vidna zgornja površina strešnika. 

 

e. Pri izvedbi strehe je potrebno upoštevati vse veljavne zakonske predpise Republike Slovenije in 

določila Bramaca: 

 Vsi veljavni standardi za strešne kritine 

 Veljavni tehnični predpisi, določeni v strokovnih informacijah Bramaca 

 Pravila za pokrivanje strešnikov Bramac (npr. letvanje, naklon, itd.) 

 Pravila za vgradnjo strešnih dodatkov določenih v strokovnih informacijah Bramaca (npr. 

prekrivanje strešne folije, število snegolovov, itd.) 

 

f. Bramac ne odgovarja za škodo, ki je bila povzročena zaradi nepravilne uporabe njegovih izdelkov: 

 Škoda povzročena zaradi pomanjkljive projektne dokumentacije 

 Škoda zaradi neustrezne statike ostrešja 

 Škoda zaradi deformacije (lesene) podkonstrukcije (npr. zaradi posedanja, pokanja ali zvijanja) 

 Škoda zaradi mehanskih ali kemičnih vplivov 

 Škoda zaradi potresa, poplave, požara, strele, toče ali drugih izrednih vremenskih pojavov 

 

g. Ob uveljavitvi garancijskega zahtevka mora kupec zagotoviti naslednje pogoje: 

Zahtevek mora biti vložen v pisni obliki s priloženo kopijo računa in garancijskega lista. Omogočen 

mora biti ogled in odprava ugotovljene napake v dogovorjenem roku. 

 

Cenik prevozov prodajalca in Splošni prodajno dobavni pogoji veljajo od 1.2.2014 in so objavljeni na 

spletni strani http://www.bramac.si/pomozna-navigacija/impressum.html. 

 


