
PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY 25 LET NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ SYSTÉMU KiiPtherm
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ČÍSLO ZÁRUČNÍHO LISTU

KIIP a.s.
V Ráji 575, 530 02 Pardubice | IČ: 04881338 | DIČ: CZ04881338
www.kiip.cz | info@kiip.cz
poskytuje záruku 25 let na veškeré škody způsobené prokazatelnou vadou materiálu po dobu záruky od termínu prodeje komponent 
za předpokladu níže uvedených podmínek. Záruka se vztahuje na veškeré komponenty podlahového vytápění značky KiiPtherm, které 
jsou trvale zalité v betonové, příp. anhydritové topné desce (systémová deska s fólií, systémová rohož, trubka, chránička, dilatace).

INVESTOR
Jméno/společnost:  ..............................................................................................................................................................................

Ulice:  ............................................................  č.p.:  ....................  PSČ:  ........................  Obec:  ......................................................

Katastrální území:   .........................................................................................................  Parcel. číslo:  ...........................................

Datum realizace:   .........................................................................................................

REALIZAČNÍ FIRMA
Jméno/společnost:  ..............................................................................................................................................................................

Ulice:  ............................................................  č.p.:  ....................  PSČ:  ........................  Obec:  ......................................................

IČ:   ............................................................  DIČ:  ........................................................

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
• bude použit kompletní systém podlahového vytápění KiiPtherm;
• montáž provede firma certifikovaná pro montáže systémů podlahového vytápění;
• v případě montáže necertifikovanou montážní firmou provede obchodní zástupce dodavatele systému, kontrolu instalace 

podlahového systému před jeho zalitím a dodržení zásad správné montáže potvrdí do Záručního listu;
• pro poskytnutí prodloužené záruky nesmí být v systému topných smyček umístěných v topné desce použit žádný spoj na trubce;
• před zalitím systému podlahového vytápění bude provedena tlaková zkouška systému a vystaven Protokol o tlakové zkoušce dle 

ČSN EN 1264-4;
• do třiceti dnů od zalití systému bude provedena topná zkouška a vystaven Protokol o provedení topné zkoušky dle ČSN EN 1264-4;
• systém podlahového vytápění bude proveden v souladu s normou ČSN EN 1264 a za dodržení zásad správné montáže podlahového 

vytápění;
• pro uznání prodloužené záruky 25 let je potřeba doložit Protokol o tlakové zkoušce, Protokol o topné zkoušce a kompletní 

fotodokumentaci instalace podlahového vytápění;
• fotodokumentace musí obsahovat fotografie všech místností, přechodů mezi místnostmi a přes dilatace (opatřené chráničkou), 

připojení k rozdělovači;
• uvedené protokoly o tlakové a topné zkoušce a fotodokumentaci zaslat na zaruka@kiip.cz;
• teplonosná kapalina musí splňovat hodnoty dle níže uvedené tabulky:

Montáž provedl: ............................................................

V  ............................................... dne  ...........................

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
• na mechanické poškození vzniklé po montáži a předání systému k betonáži nebo lití anhydritu;
• na komponenty podlahového vytápění, které nejsou umístěny v topné desce (rozdělovače a jejich příslušenství, skříně 

k rozdělovačům a regulační elektronika).

Při nedodržení některé z výše uvedených záručních podmínek zaniká nárok na prodlouženou záruku 25 let 
(na komponenty zalité v topné desce) a platí záruka dle NOZ.

Parametry Jednotky Požadované hodnoty Možné problémy topného systému v případě překročení daných hodnot

PH 6,8–8,0 Koroze systému a inkrustace

Elektrická vodivost mS/m při  25 °C < 10 Koroze systému a inkrustace

Chloridy mg Cl/l < 25 Koroze systému  

Sulfáty mg SO4
2-/l < 25 Koroze systému  

Tvrdost mmol/l < 1,5 Inkrustace

Železo mg Fe/l < 0,2 Koroze systému a inkrustace

Měď mg Cu/l < 0,1 Koroze systému  

Amonný iont mg NH+
4/l < 0,5 Koroze systému  

Za společnost KIIP a.s. Ing. Martin Jošt, předseda představenstva

 V Pardubicích dne  ...........................


