Information och Allmänna Villkor 2019-10-01
1. Produkter
Stålprofil PK AB (”Stålprofil”) utvecklar och säljer isolerade och oisolerade profilsystem (profiler,
glaslister, skruvar, gummilister etc.) i stål och rostfritt stål (EN 1.4404/AISI 316L) (”Profilsystem”) för
att användas vid tillverkning av glasade fasad-, vägg-, fönster-, dörr- och skjutdörrspartier (”Partier”).
De slutligen tillverkade Partierna kan vara köld- eller värmeisolerade, brand-, skott-, och
inbrottsskyddande samt är hållbara mot slitage. Profilsystemen är avsedda för invändiga och
utvändiga Partier i exempelvis kontors- och affärslokaler, skolor, banker, köpcentra, flygplatser,
ambassader, fängelser, hotell, sjukhus, servicehus etc. Profilsystemen i rostfritt stål är i syrafast
kvalitet.
2.

Tillverkning av partier
Tillverkningen av Partierna måsta utföras av specialistföretag med erfarenhet och kunskap inom
metallbearbetning av fasad-, vägg-, fönster-, dörr- och skjutdörrspartier. Tillverkaren måste uppfylla
gällande nationella och internationella standarder och regler, kontrolleras av tredje part enligt
gällande krav samt ha erfarenhet av glas, metall, montering etc. avseende Partier.

3.

Information och rådgivning
a.

b.

c.

Information och dokumentation från Stålprofil är en kostnadsfri tjänst som Stålprofil
tillhandahåller efter bästa förmåga och kunskap och är avsett som förslag och idéer till
kunden. Den är inte del i Stålprofils offert eller köpekontrakt och utgör inte ett konsultavtal.
Detta innebär att Stålprofil inte är ansvarigt för tjänsten och resultatet av den. Kunden eller
dennes expert bör alltid kritiskt studera informationen och dokumentationen och utvärdera
om förslag och idéer är lämpliga och ändamålsenliga. Till exempel kan vindlast och andra
påfrestningar variera och dessa är omöjlig att täcka.
Stålprofils kostnadsfria tekniska rådgivning vid planer och förberedelse av projekt avser
enbart Stålprofils Profilsystem och tillbehör. Alla idéer och förslag till anbud, utformning och
installation, statiska beräkningar, materialberäkningar etc. som tillhandahålls inom ramen för
rådgivning och diskussion i form av skisser, ritningar, korrespondens, planer etc. som
framtagits av Stålprofil har gjorts efter Stålprofils bästa förmåga och kunskap. Denna
kostnadsfria tjänst är inte en del i Stålprofils offert eller köpekontrakt och utgör inte ett
konsultavtal. Detta innebär att Stålprofil inte är ansvarigt för rådgivningen och resultatet av
den. Resultatet av Stålprofils rådgivning får inte användas för något annat ändamål än för
köp av Profilsystem från Stålprofil.
Informationen och resultatet av Stålprofils rådgivning måste även kontrolleras och
godkännas av arkitekten, föreskrivaren eller byggaren av objektet i fråga innan fortsatt
användning eller behandling. Särskilt ansvaret för planering på plats åvilar byggaren,
arkitekten och föreskrivaren. Detta innebär att information om förhållandena på plats från
kunden och/eller byggaren och/eller föreskrivaren och/eller arkitekten inte kommer att
bekräftas eller godkännas av Stålprofil och att Stålprofil inte heller är ansvarig för nämnda
information.
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4. Övrigt
a.
b.
c.

d.

För bindande information och råd till kunden från Stålprofil krävs ett separat skriftligt avtal mellan
parterna.
Installationen och användning av Stålprofils mjukvara kräver skriftligt licensavtal mellan parterna. Se
End-user License Agreement för Stålprofils KBK.
Stålprofil förbehåller sig alla rättigheter till sina kataloger, broschyrer, provdokumentation och annan
dokumentation, som inte får kopieras eller distribueras utan godkännande av Stålprofil. Stålprofil.
Förbehåller sig rätten att göra ändringar dokumentationen samt förändringar i konstruktioner av
profilsystem och tillbehör utan föregående meddelande.
Utöver de villkor som anges i denna Information och Allmänna Villkor gäller Stålprofils Allmänna
Försäljningsvillkor.
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