Bezplatný pozáručný
servis Sto
20 ročná starostlivosť o Vašu fasádu

Fasáda

Dlhodobá životnosť,
funkčnosť a bezpečnosť
fasády nie sú dané len
kvalitným materiálom či
dobre vykonanou prácou,
ale aj následnou
starostlivosťou. V Sto nám
záleží, aby fasáda pre Vás
znamenala hodnotu na celý
život a preto ako jediný
výrobca materiálov na trhu
ponúkame k našim
zatepľovacím systémom
až 20 ročný bezplatný
pozáručný servis.

Bezplatný pozáručný servis Sto
20 ročná starostlivosť o Vašu fasádu

Fasáda pod kontrolou
s pozáručným servisom Sto
Investícia do novej fasády je často investíciou na celý život. Či chceme alebo nie, časom
sa na každej fasáde prejaví vplyv klimatických podmienok, slnečného žiarenia či
športových ambícií detí. Preto každému záleží na tom, aby bola krásna, bezpečná a
funkčná, čo možno najdlhšie a bez drahých opráv. V Sto chceme, aby fasáda pre Vás
zostala takouto celoživotnou hodnotou a preto ako jediný výrobca materiálov na trhu
ponúkame k našim zatepľovacím systémom až 20 rokov bezplatného pozáručného
servisu.
Prostredníctvom 20 ročného pozáručného servisu
Sto sa nemusíte obávať trvalého poškodenia fasády
z dôvodov mechanického poškodenia či napadnutia
fasády mikroorganizmami. Včas odhalíme prípadné
nedostatky a navrhneme správne riešenie, tak aby
zostala zachovaná hodnota, funkčnosť a estetika
stavby.
Vďaka nášmu bezplatnému pozáručnému servisu
máte istotu, že bývate v budove s funkčnou,
bezpečnou a vizuálne prívetivou fasádou, ktorá
bude slúžiť jej obyvateľom ešte po dlhé desaťročia.
Ako to funguje?
 Po realizácií stavby s materiálmi spoločnosti
Sto registrujeme budovu do nášho systému
a vystavíme jej servisnú knižku, vďaka ktorej
získate ako majiteľ budovy, či jej správca
oprávnenie požiadať vo vopred stanovených
intervaloch o analýzu stavu fasády. Do servisnej
knižky sa zároveň budú evidovať všetky servisné
prehliadky a navrhované riešenia.

 Po prvých 7 rokoch od realizácie máte nárok na
bezplatnú kontrolu stavu fasády a návrh servisných
opatrení. A následne každé 3 roky na pravidelné
servisné prehliadky, ktoré sú realizované
prostredníctvom nášho servisného tímu. Aby ste
si nezabudli rezervovať termín servisnej prehliadky
pripomenieme vám potrebu objednania
prostredníctvom e-mailovej správy.
 Termín servisnej prehliadky si rezervujte
prostredníctvom kontaktných údajov uvedených
na servisnej knižke nehnuteľnosti.
 Po realizácií pozáručnej prehliadky a zápisu do
servisnej knižky od nás dostanete návrh
prípadných servisných opatrení, ktoré odporúčame
zrealizovať na predĺženie životnosti fasády* či na
odstránenie prípadných nedostatkov. Zároveň Vám
odporučíme vhodného realizátora, o ktorom
vieme, že má dostatok skúsenosti s odstraňovaním
daných nedostatkov.

*Návrh servisných opatrení
má len odporúčací
charakter s cieľom
zabezpečiť dlhodobú
funkčnosť a bezpečnosti
fasády. Aplikácia a
realizácia navrhovaných
servisných opatrení je na
zodpovednosti a náklady
majiteľa budovy a za ich
vykonanie nenesie
spoločnosť Sto žiadnu
zodpovednosť.

Čo skontrolujeme?
Znečistenie a biotické napadnutia
Zistíme v akom stave sa nachádza povrchová úprava
fasády, zistíme či je potrebné vykonať čistenie od
prachových častíc alebo nečistôt. Vizuálna kontrola
odhalí možné biotické napadnutie povrchu fasády,
ktoré môže mať negatívny vplyv nie len na kvalitu
samotnej povrchovej vrstvy, ale aj nepriaznivé
zdravotné účinky na obyvateľov a používateľov
budovy.

Kontrola povrchovej omietky
Preveríme nasiakavosť či kriedovateľnosť povrchovej
vrstvy. Výskyt týchto faktov je vhodné eliminovať
náterom prostredníctvom systémovej fasádnej farby.

Kontrola trhlín na fasáde
Zistíme či sa na fasáde nenachádzajú trhliny, ktoré
majú tendenciu sa rozširovať a ešte viac narúšať jej
povrch. Ak sa analýza príčiny vzniku trhlín a ich
sanácia nerealizuje včas môže dôjsť k trvalému
poškodeniu fasády.

Kontrola tesnosti napojenia fasády
Skontrolujeme aktuálny stav kvality spojov fasády
k prestupujúcim prvkov ako sú parapety či
oplechovania. Získate istotu, že sa do izolačného
systému nedostáva neželaná vlhkosť a tým je
zabezpečená správna izolačná funkcia fasády.

Problematické a nestabilné fasády
V prípade vážneho podozrenia na nestabilitu
zatepľovacieho systému či v prípade potreby
aplikácie zdvojenej izolačnej vrstvy na žiadosť
majiteľa / správcu budovy vykonáme analýzu
kontaktného zatepľovacieho systému, odporučíme
vhodného statika a navrhneme optimálne riešenie.

Bývajte v dome
s bezpečnou
fasádou
Priamy spôsob predaja nám
na rozdiel od iných výrobcov
stavebných materiálov
umožňuje plne sa venovať
sledovaniu kvality stavieb,
ktoré sú realizované s našimi
výrobkami. To, že
poskytujeme našim stavbám
bezplatnú starostlivosť aj
20 rokov po ich realizácií
je našim dôkazom, že kvalita
je u nás na prvom mieste.
Ak chcete mať istotu, že aj na
vašej budove bude aplikovaná
kvalitná fasáda s 20 ročným
pozáručným servisom
neváhajte sa obrátiť na našich
odborných poradcov, ktorí
vám ochotne poskytnú viac
informácií a navrhnú riešenie
na mieru.
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