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WARUNKI GWARANCJI 
 

I. MEBLE FRYZJERSKIE 

 

1. AYALA S.A. udziela gwarancji na swoje produkty: 

a) 12 miesięcy – meble fryzjerskie do użytku profesjonalnego i ich 

podzespoły: armaturę, podnóżki, podstawy, system szuflad, systemy 

oświetleniowe ( z wyjątkiem źródeł światła), systemy masażu itp.  

b) 12 miesięcy – na produkty włoskich producentów: Gamma & Bross., Ceriotti oraz 

urządzenia elektryczne i ich podzespoły. 

c) 3 miesiące – produkty ze sprzedaży outletowej. 

 

2. Gwarancja wymieniona w pkt 1 ust. a i b obejmuje wady technologiczne ujawnione 

podszas użytkowania a w szczególności: 

 Łuszczenie się powierzchni chromowanych i pęknięcia elementów metalowych 

nie wynikające z winy użytkownika; 

 Rozwarstwienia, wypaczenia i odkształcenia płyt meblowych, nie będące 

skutkiem zalania lub nadmiernej wilgoci; 

 Wadliwe działanie zawiasów, prowadnic itp. niewynikające z użycia nadmiernej 

siły lub przeciążenia; 

 Wadliwe działanie systemów masażu, niebędące skutkiem zalania elementów 

systemu; 

 Rozprucia lub pęknięcia materiałów obiciowych wynikające z naprężeń lub 

innych wad materiałowych, niebędące skutkiem uszkodzeń mechanicznych. 

 

3. Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem niewłaściwego użytkowania mebli oraz 

wynikłe na skutek negatywnych czynnikow zewnętrznych, w tym: 

 uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otarcia itp.); 

 długotrwały kontakt z wodą, zalanie; 

 niewłaściwa konserwacja (np. użycie silnych środków chemicznych lub 

preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem); 

 brak konserwacji (trwałe zabrudzenia); 

 odbarwienia na jasnych tkaninach spowodowane farbami fryzjerskimi, 

zabrudzeniami od jeansów itp.; 

 odbarwienia spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych, 

dymem papierosowym itp.;    

 bezpośrednie zetknięcie z ogniem lub kontakt z silnie rozgrzanym przedmiotem, 

 nadmierne przeciążenia, (stawianie/siadanie na półkach, blatach roboczych, 

podłokietnikach, podnóżkach itp.); 

 nieodpowiednia temperatura pomieszczenia (poniżej +15˚C, powyżej +30˚C); 

 długotrwały kontakt z agresywną chemią fryzjerską (trwałe zabrudzenia); 
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 inne użytkowanie mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem; 

 uszkodzenia i wady powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania mebli; 

 uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu, przenoszenia mebli 

przez Kupującego; 

 uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych i okoliczności niezależnych od 

producenta; 

 uszkodzenia powstałe przy instalacji/montażu mebli przez Kupującego, 

niezgodnej z instrukcją załączoną do zakupionego mebla; 

 uszkodzenia powstałe na skutek samodzielnego, niewłaściwego podłączenia 

wody i odpływu w myjni fryzjerskiej lub laborze. Podłączenia powinien wykonać 

hydraulik; 

 uszkodzenia powstałe w wyniku przeróbek wykonywanych przez Kupującego we 

własnym zakresie; 

 uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia. 

4. Usługom serwisowym nie podlegają proste czynności, które użytkownik może wykonać 

we własnym zakresie np. wymiana żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenie poluzowanej 

śruby, usunięcie zbrudzeń itp. 

5. Roszczeniom nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów np.  

w przypadku drewna lub okleiny ich usłojenia, zróżnicowana struktura lub przebarwienia, 

w przypadku elementów aluminiowych matowienie powierzchni z braku polerowania  

a także niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych próbników. 

6. Usterki nieistotne dla użytkowania mebli i całkowicie niewidoczne po ich montażu nie 

mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych. 

7. W przypadku, gdy jedynie część nabytego przez Kupującego mebla jest wadliwa i jej 

naprawa lub wymiana nie spowoduje pogorszenia właściwości użytkowych danego lub 

wszystkich  nabytych przez Kupującego mebli, uprawnienia wynikające z niniejszej 

gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części mebli. 

8. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do dochodzenia od 

Gwaranta dalej idących roszczeń odszkodowawczych, a w szczególności zwrotu 

utraconych korzyści w związku z wadą mebli.  

 

AYALA S.A. zobowiązana jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia 

pisemnego. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w sposób i w terminie uzgodnionym przez obie strony. 
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WARUNKI UŻYTKOWANIA MEBLI: 

 

Zadbaj o swoje meble, a posłużą długo – zastosuj się do naszych rad.  

W szczególności:  

 Sprawdź stan mebli w trakcie dostawy 

 Używaj mebli zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 Unikaj długotrwałego kontaktu z wilgocią elementów: drewnianych, laminowanych, lakierni-

czych i metalowych.  

 Wycieranie do sucha miękką szmatką lub bibułą zapobiegnie puchnięciu, odkształcaniu oraz 

niszczeniu wierzchniej powłoki. Nie używaj szorstkich materiałów, które mogą uszkodzić po-

włokę ochronną i doprowadzić do nieodwracalnych zmian.  

 Zadbaj o wentylację pomieszczenia. Nadmierne nagromadzanie pary może doprowadzić do 

puchnięcia płyt, frontów, blatów lub pękania i odbarwienia się powłok ochronnych.  

 Unikaj zetknięcia elementów meblowych z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić po-

wierzchnie ochronną. Elementy uszkodzone są bardziej narażone na działanie czynników ze-

wnętrznych.  

 Powinno się bezwzględnie unikać stawiania gorących elementów (prostownic, suszarek) na 

powierzchnię mebli z płyty i tapicerowanych.  

 Nie dopuszczaj do powstania trwałych zabrudzeń, które mogą powodować przebarwienia.  

 Czyszczenie i konserwacja tylko łagodnymi środkami zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 

MATERIAŁY OBICIOWE – należy czyścić przy użyciu miękkiej szmatki i ciepłej wody z dodatkiem ła-

godnego środka czyszczącego. Trudno usuwalne plamy zaleca się czyścić za pomocą odpowiednich 

płynów do dezynfekcji lub past nie zawierających dodatków ściernych mogących uszkodzić strukturę 

materiału i doprowadzić do zniszczenia powłoki i odbarwień materiału. 

 

ELEMENTY CHROMOWANE – należy przecierać delikatną ściereczką zwilżoną letnią wodą, następnie 

przetrzeć do sucha. Należy unikać preparatów i materiałów ściernych, mogących zarysować i zmato-

wić chromowane powłoki. 

 

ELEMENTY ALUMINIOWE – z czasem mogą matowieć, dlatego co jakiś czas zaleca się użycie delikat-

nej pasty polerskiej i energiczne przetarcie elementów miękką ściereczką (zgodnie z zaleceniami pro-

ducenta pasty). 

 

ELEMENTY MEBLI Z PŁYTY LAMINOWANEJ – należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą, ewen-

tualnie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po usunięciu zabrudzeń z mebli trzeba je przetrzeć kilka 

razy flanelową szmatką i wytrzeć starannie do sucha.  

 

FRONTY I ELEMENTY W WYSOKIM POŁYSKU – należy używać delikatnych miękkich ściereczek ba-

wełnianych, jedwabnych lub z mikrofibry aby nie porysować lakierowanej powierzchni. Większość 

typowych zabrudzeń (np. ślady palców, tłusty brud, kurz), może być z powodzeniem usunięte wilgot-

ną ściereczką. Przy intensywnym zabrudzeniu można zastosować także płyn do szyb po czym należy 
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przetrzeć powierzchnię czystą ściereczką nasączoną letnią wodą. Niedopuszczalne jest używanie pre-

paratów (płynów, proszków, kremów) o właściwościach ściernych lub skoncentrowanych środków 

czyszczących.  

 

 FORNIR oraz DREWNO – należy stosować produkty przeznaczone do pielęgnacji drewna (typu Pron-

to).  

 

Nie przeciążaj szuflad i półek. Maksymalne obciążenia, wg zaleceń producentów:  

 SZUFLADA NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH – 10kg  

 SZUFLADA NA PROWADNICACH BLUM – od 30 do 50kg (zależnie od użytego systemu)  

 OBCIĄŻENIE SZAFEK WISZĄCYCH – ok. 15kg (zależnie od typu ściany montażu)  

 

W przypadku wątpliwości związanych z użytkowaniem mebli prosimy o kontakt.   


