GARANTIA

GARANTIA OPENSPACE
CAIXILHOS E SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER
Empresa detentora da marca “OPENSPACE”: GOSIMAT - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
LDA, Contribuinte nº 503 316 539 com sede em Rua do Olival nº 499 Marrazes, 2415 – 527 Leiria, Portugal.
1º A Gosimat Lda. garante, por um período de 10 (dez) anos, a an� corrosão dos produtos “OPENSPACE” que são
fabricados com chapa de aço galvanizada (DX51D + Z275) cer�ﬁcado EN10142, calhas de alumínio (NP EN 12020
NP EN 755) e rede galvanizada para aderência do reboco.
2º A Gosimat Lda. garante, por um período de 10 (dez) anos, o bom funcionamento de todos os acessórios e
rodízios com 4 rolamentos de esferas com a capacidade de 80 e 120 Kgs. Os rodízios foram testados por uma
en�dade cer�ﬁcada de acordo com a NORMA 1527:2013.
Para ambientes comerciais, e tratando-se de componentes de desgaste, a garan�a dos rodízios é de 5 (cinco) anos.
O amortecedor EASY SOFT é considerado também um ar�go de grande desgaste, mais propriamente devido ao
seu mecanismo a ar, nesse sen�do o seu período de garan�a é de 2 (dois) anos.
3º As instruções de montagem que se encontram dentro de cada uma das embalagens, devem ser tecnicamente
respeitadas.
4º A garan�a não abrange:
- Caixilhos que estejam em contacto com paredes exteriores em ambiente marí�mo e em paredes exteriores
sem isolamento e impermeabilização.
- Caixilhos que estejam em contacto com produto corrosivos.
- Danos no produto resultantes de má manipulação ou armazenamento negligente nas instalações do cliente ou
local da obra.
- Incumprimento das instruções de montagem do caixilho.
5º Jurisdição Competente
Para todas as questões emergentes da compra e venda do produto “OPENSPACE”, nomeadamente a sua
interpretação, integração, cumprimento, incumprimento, validade ou invalidade, é competente o Tribunal da
Comarca de Leiria, em Portugal, foro que as partes convencionam com expressa renúncia a qualquer outro.
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