Deklaracja ukończenia prac dekarskich do wniosku o wydanie Gwarancji Systemowej
ORYGINAŁ

Dane właściciela budynku

Imię i Nazwisko

……………………………………………………………………………………

na którym zastosowano produkty Braas

Ulica, numer, Kod pocztowy, Miasto

……………………………………………………………………………………

adres korespondencyjny

Dane budynku

Ulica, numer (numer działki gdy brak ulicy lub numeru), Kod pocztowy, Miasto

Data ukończenia prac dekarskich

Dzień – Miesiąc – Rok

……………………………………………………………………………………

na którym zastosowano produkty Braas

……………………………………………………………………………………

Dane certyfikowanego dekarza
Imię i Nazwisko

Nr certyfikatu

……………………………………………………………………………

………………………………………………

Nazwa firmy

Telefon kontaktowy:

……………………………………………………………………………

………………………………………………

Zastosowane produkty (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
Dachówka ceramiczna / Ilość m2 …………………………
 Achat 10V
 Opal
 Topas 11V
 Granat 11V
 Rubin 9V
 Topas 13V
 Granat 13V
 Rubin 13V
 Turmalin
 Opal Żłobkowany
 Smaragd
 …………
 grafitowy
 miedziany
 szary kryształ
 jasnoszary
 mocca
 tekowy
 kasztanowy
 rustykalny
 ………………
 łupkowy
 sosnowy
 łupkowy błyszczący  szary
Akcesoria dachowe Braas

ZÓ

R

Dachówka betonowa / Ilość m2…………………………
 Bałtycka Cisar
 Classic Star
 Romańska Lumino
 Celtycka Cisar
 Grecka Lumino
 Tegalit Protegon
 Celtycka Lumino  Reviva Protector  Teviva Cisar
 Classic Aerlox
 Romańska Cisar  ………………
Kolor dachówki
 ceglany
 czarny brylant
 antracytowy
 ciemnoczerwony  czarny kryształ
 brązowy
 ciemnoszary
 czerwień jesieni
 brąz kolonialny
 czarny
 czerwień naturalna
 bukowy
 czarny błyszczący  czerwony
Element dachu
(grupa)

Warstwa wstępnego
krycia

Okap
Kalenica

Uszczelnienia (komin

i inne elementy np. lukarny)

(jeden lub kilka
produktów
z każdej grupy
w zależności
od wymagań
technicznych)

 Tak
 Nie
 Tak
 Nie
 Tak
 Nie
 Tak
 Nie
 Tak
 Nie

W

Komunikacja dachowa

Występowanie
elementu/-ów *
Obowiązkowe

Zabezpieczenia
przeciwśnieżne
Kosz

Przejścia przez połać

Klamry i wsporniki

*

 Tak
 Nie

Warstwa wstępnego krycia:
 Braas-Bit Premium SBS
 Divoroll Top RU
 Divoroll Maximum+ 2S
 Divoroll Universal+ 2S
 Divoroll Kompakt 2S
**
**
 Divoroll Universal+
 Divoroll Kompakt
Taśma do membrany dachowej Braas bez pasów klejących**:  Duoroll  Clima Tape
 Grzebień okapu z kratką wentylacyjną Braas
 Grzebień okapu Braas
 Kratka wentylacyjna okapu Braas
 Taśma wentylacyjna okapu Braas
Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Braas:
 Figaroll-2
 Figaroll Plus
 Uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas
 Metalroll
 Taśma Wakaflex
 Listwa kominowa typ Wakaflex Braas
 Taśma Easy Flash
 Listwa kominowa na wpust Braas
System komunikacji dachowej Braas:
 stalowy
 aluminiowy
System zabezpieczeń przeciwśnieżnych Braas:
 Kosz dachowy Braas
 Uszczelka z gąbki do koszy Braas
 System DuroVent
membranę
 Odpowietrznik instalacji sanitarnej
 Klamry do dachówki Braas
 Klamry do gąsiorów Braas

 stalowy

 aluminiowy

 Klamra do mocowania kosza Braas
 Pierścień uszczelniający przejście przez
 Dachówka z kominkiem wentylacyjnym
 Zaczep klamrowy do dachówek ciętych Braas
 Wsporniki łaty kalenicowej Braas

należy zaznaczyć właściwą opcję: „Tak” jeżeli dany element na dachu występuje lub „Nie” jeżeli element nie występuje
układając membranę dachową Divoroll Kompakt lub Divoroll Universal+ (bez pasów klejących) w miejscu łączenia membran należy zastosować taśmę do łączenia Duoroll lub Clima Tape

**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i UE z dnia 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej jako „RODO”) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Monier Braas sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-449), ul. Wschodnia 26, KRS: 0000097246). 2) Pani/Pana dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody w następujących celach: a) udzielanie gwarancji, b) zgłaszania roszczeń gwarancyjnych (niezależnie od formy dokonywanego zgłoszenia,
tj. pisemnie lub przez stronę internetową) wynikających z udzielonej gwarancji, w tym uczestnictwa w procedurze rozpatrywania wniosków gwarancyjnych, c) wykonywania innych operacji na danych
osobowych związanych z ich wykorzystywaniem w celach marketingowych (m.in. akcje marketingowe, newslettery, e-mailingi itp.) 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia
obowiązywania udzielonej gwarancji. 4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres administratora danych. 5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych
jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udzieloną gwarancją. 7) Pani/Pana dane będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Monier Braas Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-449), ul. Wschodnia 26, KRS: 0000097246,
moich danych osobowych w celach przedstawionych mi w w/w klauzuli informacyjnej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Jednocześnie potwierdzam, że powyższe informacje są kompletne oraz zgodne z prawdą.

Właściciel budynku …………………………………………………
(czytelny podpis)

Certyfikowany Dekarz Braas …………………………………………………
(czytelny podpis)

