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Panel
Panel akustyczny wykonany w całości z drewna, łatwy w montażu
i modułowy. Dostępny jest w czterech gradacjach naturalnego koloru
drewna uzyskanych za pomocą bejcy.

rodzaj paneli:

dąb:
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Cennik Panel Formula
Panele bukowe:

Panele dębowe

399 euro/m2*

425 euro/m2*

Cennik Panel Syntax
Panele bukowe:

Panele dębowe

385 euro/m2*

410 euro/m2*

Cena panelu nie uwzględnia kosztów montażu oraz badań akustycznych
pomieszczeń. Koszt montażu jest indywidualnie negocjowany, koszt
badań akustycznych pomieszczeń jest uzależniony od zakresu prac oraz
wielkości pomieszczenia.
*Cena za metr kwadratowy z konstrukcją

Gwarancja
EHØ S.A. z siedzibą w Krakowie, producent dekoracyjnego panelu aku
stycznego EHØ Muteboard udziela na zakupiony produkt gwarancji jako
panel akustyczny wraz z systemem montażowym producenta.
Gwarancja obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu produk
tu. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za po
średnictwem poczty elektronicznej zamieszczonej na stronie producenta.

-

-

Rozpatrzenie reklamacji przez EHØ S.A. powinno nastąpić w terminie
dokładniejszej analizy producent zastrzega sobie prawo do wydłużenia
tego terminu.
W okresie trwania Gwarancji wszystkie wady wynikające z nieodpowied
niej jakości użytych materiałów będą niezwłocznie usuwane bezpłatnie.
Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:
• samodzielnej, niewłaściwej naprawy przez klienta,
• modyfikacji i wprowadzania zmian konstrukcyjnych przez klienta,
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• niewłaściwego sposobu przechowywania produktu (przechowywanie
produktu na zewnątrz, narażając tym samym na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak mróz, deszcz, promienie
słoneczne)
• niewłaściwego sposobu eksploatacji produktu,
• usunięcia lub uszkodzenia elementów identyfikacyjnych panelu.
Gwarancji nie podlegają:
• wady naturalne produktu, takie jak przebarwienia, pojedyncze sęki,
• uszkodzenia mechaniczne produktu wynikające z jego niewłaściwego
użycia,
Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszych Warunkach Gwarancji są
regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego

Kontakt
Paweł Małek
+ 48 603 342 200
p.malek@ehomuteboards.com
Królewska 65a/1
30-081 Kraków
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