
תעודת אחריות מס' 
תוקף האחריות למשטחי Dk stone design הינה 10 שנים וכפוף לתעודת אחריות.

משטחי sapienstone מבית Iris group איטליה, עשויים מחומרים טבעיים, פורצלן המתאפיינים בעמידות גבוהה ביותר 
לשחיקה, חוזק, ספיגה, הכתמה, חום ושריטות, בעיקר בשל המרקם ההומוגני הקיים לעומק הלוח DK stone design הינה 

הנציגה הבלעדית של חברת ספיאנסטון.

משטחי DK ניתנים לניקוי בקלות רבה,באמצעות חומרי ניקוי רבים הקיימים בשימוש ביתי, כגון כלור,   .1 
סנו 00, מסירי אבנית ודטרגנטים שונים.

עמידות מוחלטת לחום, ניתן להניח תבניות וסירים חמים, כולל פלטת שבת על גבי המשטח.  .2
משטחי DK מתאימים לשימוש פנימי וחיצוני בשל עמידותם בתנאי מזג אויר משתנים ובקרינת UV ישירה.  .3

משטחי DK בגימור מט עמידים להכתמה וניתנים להסיר מהם כתמים בקלות רבה.  .4

הוראות אחזקה 
1. למשטחי DK מבריקים בלבד,  רגישות יתר ביחס לדגמי המט השונים

  א. יש להזהר מהכתמה של תבלינים, יין, שמן או חומרים העלולים לגרם לספיגה או הכתמה. 
עם שימוש בחומרים אלו,  יש לנקות המשטח מיד.

  ב. יש להמנע בחיתוך עם סכין ישירות על גבי המשטח.
2. אין להשתמש במשטחי DK כמשטחי עבודה לחומרי בניין וכדומה.

3. אין לעמוד על המשטח או לעלות עליו, בפרט באזור החיבורים. 
 4. יש להיזהר ולהימנע ממכות או דפיקות ישירות על המשטח בעיקר בפינות המשטח, פינות אלו הינן רגישות ופגיעות 

)בעיקר באזור מדיח הכלים( שברים אלו ניתנים לתיקון. 
5. יתכנו שינויים קלים בגוון ביחס לדוגמאות, עקב ייצור בסדרות שונות.

.Dk הנם באחריות מעבד השיש ומהווים תנאי בסיסי למימוש אחריות DK 6. חיתוך הרכבה ועיבוד המשטח ע״פ הוראת
7. האחריות תקפה במקרה של פגם בייצור/מוצר, האחריות אינה תקפה במקרה והמשטח ניזוק כתוצאה משימוש שאינו 

בהתאם להוראות המפורטות להעיל,  כתוצאה משימוש בלתי סביר, או רשלני, שברים מכות, או כל נזק,  כתוצאה מכל שינוי 
או תיקון,  נזכים אלו לא יכוסו ע״י החברה. 

8. האחריות הינה אישית ללקוח בלבד ואינה ניתנת להעברה. תוקף האחריות ל 10 שנים מיום ההתקנה.
9. השרות ינתן כנגד תעודת אחריות ובצרוף חשבונית הקניה בלבד.

dk stone design 10. שימו לב תעודת אחריות תקפה אך ורק למעבדים המורשים של חברת

ספח מס' להעברה ע״י המעבד לחברת DK לאחר חתימת הלקוח ושביעות רצונו

הנני מאשר בזאת כי הרכבת משטחי DK מלוחות מדגם 
סה״כ לוחות _________ תאריך הרכבה ___________ חתימת מעבד

אישור הלקוח 
אני החתום מטה שם משפחה ___________ שם פרטי 

כתובת התקנה _________________________________עיר_________________
טלפון _________________

מאשר בזאת כי רכשתי משטח Dk שהורכב ביום ___________

 הנני מאשר בזאת כי קבלתי משטח Dk לשביעות רצוני המלאה ושהוא תקין וללא פגם
וכי קראתי את ההוראות השימוש והאחזקה 

תאריך ___|___|____. טלפון _____________ חתימה 


