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CERTIFICAT DE GARANȚIE ȚIGLA METALICĂ CU ACOPERIRE DE ROCĂ VULCANICĂ TILCOR 
VALABIL PENTRU EUROPA 

 
* se va completa de Distribuitorul național, SC ROOFART SRL: 

Data _________________ Garanția Nr. ____________ 

Factura fiscală Nr./ Data _________ /______________ Distribuitorul zonal: _____________________________ 

* se va completa de Distribuitorul zonal: 

Numele Cumpărătorului/ Beneficiarului final ______________________________________________________ 

Garanția țiglei din partea Ross Roof Group Limited (denumita în continuare Compania). 
(a) Garanție pentru Securitatea Vremii 

Compania garantează că fiecare țiglă metalică cu protecție Zincalume utilizată la acoperișul montat al imobilulului 
Cumpărătorului descris mai jos; va avea o garanție pentru rezistența la intemperii în sistem pro-rată de 50 de ani. 
Această garanție pentru rezistența la intemperii este completă în primii 25 de ani, urmată de o garanție pentru 
rezistența la intemperii proporțional diminuată, anual, pentru următorii 25 de ani. În cazul în care orice țiglă nu 
rămâne rezistentă la intemperii în această perioadă, Compania poate, la alegerea sa, să repare sau să înlocuiască țigla 
respectivă. Obligația companiei în conformitate cu această secțiune a garanției va fi limitată la costul lucrărilor de 
remediere în primii 25 de ani de la data acestei garanții și, ulterior, va fi limitată la împărțirea costurilor cu 
cumpărătorul pe baza programului prezentat la finalul acestei garanții. 
  

(b) Garanție pentru Stratul de Acoperire 
Dacă într-o perioadă de 20 de ani de la data acestei garanții, straturile de acoperire ale țiglei se deteriorează la măsura 
în care, în opinia rezonabilă a Companiei, aspectul acoperișului este afectat în mod substanțial, atunci Compania, va 
repara acoperișul aplicând stratul de acoperire din kit-ul retuș, pe acoperiş. Obligația companiei în temeiul acestei 
garanții pentru straturile de acoperire va fi limitată la costul lucrărilor de remediere în primii zece ani de la data 
acestei garanții și, ulterior, se va limita la partajarea costurilor cu cumpărătorul pe baza programului prezentat la 
finalul acestei garanții. 
 

(c) Termeni și Condiții privind Montajul 
Garanția este valabilă doar în cazul în care Montajul a fost realizat de o echipă specializată și în conformitate cu 
specificaţiile tehnice şi instrucţiunile de montaj emise de producătorul ROSS ROOF GROUP & TILCOR, în vigoare la data 
vânzării, disponibile pe site-ul www.roofart.ro. Panta de montaj a ţiglei metalice cu acoperire de rocă vulcanică va fi de 
minim 12.5° (pentru modelele Antica, Bond, Classic, Tudor) și de 15° (pentru modelul Shake).  
 
(d) Termeni și Condiții pentru Garanția de Montaj a țiglei metalice Tilcor: 

(i) Notă specială: Garanțiile se aplică numai în cazul în care defecțiunea este rezultatul direct ale unei erori de 
fabricație. (De exemplu, daunele cauzate de mersul pe acoperiș de către proprietar sau de alte persoane, cum ar 
fi instalatori, reparatori TV, electricieni, zugravi, vopsitori etc. apărute după montarea corectă a acoperișului sau 
daunele cauzate de orice alt defect din structura pe care este montat acoperișul, nu sunt acoperite de garanție.) 

(ii) Compania nu oferă nicio garanție când produsele sunt afectate de elemente de fixare și materiale incompatibile 
sau tratamente aplicate lemnului. 

(iii) Compania în virtutea acestor garanții nu va fi răspunzătoare pentru orice consecință, indirectă sau daune speciale 
sau pierderi de orice fel. 
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(iv) Deoarece pot exista variații de culoare la panourile de țiglă metalică fabricate în diferite momente de timp, 
Compania își rezervă dreptul de a repara sau înlocui panourile cu o culoare similară cu originalul. 

(v) Garanțiile nu se aplică în cazul în care orice lucrare, cu excepția lucrărilor temporare de urgență, se realizează 
altfel decât urmând instrucțiunile de instalare puse la dispozitie de Companiei. 

(vi) Compania nu oferă nicio garanție dacă în timpul instalării acoperișului, fierăstrăul electric, polizorul unghiular sau 
discurile abrazive au fost folosite pentru tăierea panourilor de țiglă metalică care produc încălzirea locală excesivă 
a piesei prelucrate, cu excepția uneltelor manuale indicate în instrucțiunile de montaj emise de Producătorul 
țiglei metalice. 

(vii) Compania nu oferă nicio garanție dacă produsele au fost montate fără a face posibilă ventilarea naturală a 
învelitorii (montajul în sistem neventilat duce la apariţia condensului pe faţa interioară a materialului, ceea ce 
cauzează oxidarea pe faţa interioară şi deteriorarea prematură a materialelor). 

(viii) Garanția pentru stratul de acoperire nu se aplică acolo unde creșterea materiei organice, cum ar fi mușchiul sau 
lichenul, apare pe acoperiș. Materia organică, dacă este lăsată necontrolată, poate deteriora suprafața oricărui 
produs pentru acoperișuri. 

(ix) Orice lucrare de remediere efectuată în temeiul aceastei garanții nu va prelungi termenul de garanție. 
(x) Această garanție nu se va aplica dacă se fac modificări sau schimbări la proiectarea, designul sau funcționalitatea 

panourilor de țiglă metalică după ce au fost expediate din fabrica Companiei, cu excepția cazului în care 
modificările au fost specificate sau instruite de Companie. 

(xi) O reclamație în temeiul acestei garanții se va face în scris către Companie, însoțită de o copie a acestui Certificat 
de Garanție. 

(xii) Această garanție va deveni valabilă numai atunci când Certificatului completat împreună cu Factura de vânzare a 
produselor emisă de Distribuitorul zonal către Cumpărătorul/ Beneficiarul final au fost expediate pe email la cele 
două adrese: contact@roofart.ro și orders.eu@tilcor.com și înregistrate la Companie, în termen de maxim 90 de 
zile de la montajul acoperișului. 
 

Cum să vă îngrijiți acoperișul: 
1. Nu mergeți pe acoperiș decât dacă este absolut necesar. Pentru a evita adâncirea sau alte deteriorări ale acoperișului, 

ar trebui, dacă urmează să mergeți pe el, în primul rând să purtați pantofi cu talpă moale și, în al doilea rând, plasați-
vă picioarele pe cel mai de jos punct al panoului de la marginea din față. 

2. În anumite locații din cauza umidității sau a proximității copacilor și arbuștilor, lichenul și mușchiul pot crește pe 
acoperișul tău. Producătorul recomandă eliminarea acestora prin pulverizare cu soluții speciale de îndepărtare și 
curățare a acoperișului de alge, mușchi sau licheni. În cazul când un astfel de produs a fost aplicat pe acoperiș și 
ulterior se dorește consumul apei de ploaie pentru băut sau în gospodările, sistemul trebuie deconectat de la rezervor 
timp de trei ploi bune. 

 
* se va completa de Distribuitorul zonal: 

Numele primului Proprietar al imobilului_____________________________________________________ 

Adresa imobilului _______________________________________________________________________ 

Profilul/Modelul Țiglei metalice _______________________ Culoarea_____________________________ 

Factura fiscala emisă de Distribuitorul zonal Nr./ Data  _________ /________________ 

Data montajului ____________________ 

Denumirea Firmei de Montaj/ Montatorului: ___________________________________________________ 

Semnătură și stampilă   Semnătură și ștampilă  Semnătură 

Distribuitor național,   Distribuitor zonal  Cumpărător/ Beneficiar final 

ROOFART SRL 

______________________                       ______________________            ______________________ 
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Clauza (a) Programul de Garanție Pro Rată pentru Securitatea Vremii 
       

Anul Contribuția  Contribuția   

  Companiei         % Cumpărătorului final                % 

1 to 26 " 100% " 0% 

27 " 96% " 4% 

28 " 92% " 8% 

29 " 88% " 12% 

30 " 84% " 16% 

31 " 80% " 20% 

32 " 76% " 24% 

33 " 72% " 28% 

34 " 68% " 32% 

35 " 64% " 36% 

36 " 60% " 40% 

37 " 56% " 44% 

38 " 52% " 48% 

39 " 48% " 52% 

40 " 44% " 56% 

41 " 40% " 60% 

42 " 36% " 64% 

43 " 32% " 68% 

44 " 28% " 72% 

45 " 24% " 76% 

46 " 20% " 80% 

47 " 16% " 84% 

48 " 12% " 88% 

49 " 8% " 92% 

50 " 4% " 96% 

peste 51 " 0% " 100% 

 
 
 

Clauza (b) Programul de Garanție Pro Rată pentru Stratul de Acoperire 
       

Anul Contribuția  Contribuția   

  Companiei       % Cumpărătorului final            % 

1 to 10 " 100% " 0% 

11 " 50.0% " 50.0% 

12 " 45.0% " 55.0% 

13 " 40.0% " 60.0% 

14 " 35.0% " 65.0% 

15 " 30.0% " 70.0% 

16 " 25.0% " 75.0% 

17 " 20.0% " 80.0% 

18 " 15.0% " 85.0% 

19 " 10.0% " 90.0% 

20 " 5.0% " 95.0% 

peste 51 " 0%   100% 


