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Niniejszy dokument zawiera ważne informacje, wskazówki i ostrzeżenia. Przed podjęciem 
jakichkolwiek prac przy montażu należy się z nim bezwzględnie zapoznać.

KAŻDY UŻYTKOWNIK (KLIENT) BĘDĄCY W POSIADANIU WYROBU WYPRODUKOWANEGO PRZEZ 
FIRMĘ „STYROBUD-GÓRNO” POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI 
ORAZ ZOBOWIĄZAĆ SIĘ DO JEJ PRZESTRZEGANIA.

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA INFORMACJI I POLECEŃ ZAWARTYCH W 
NINIEJSZYM DOKUMENCIE MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ UTRATY GWARANCJI I RĘKOJMI NA 
TRWAŁOŚĆ WYROBU.

WYRÓB POWINIEN BYĆ INSTALOWANY I EKSPLOATOWANY ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI 
NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, A WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI CZY PROBLEMY NIEPRZEWIDZIANE 
PRZEZ NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZGŁASZAĆ FIRMIE „STYROBUD-GÓRNO”.

Firma STYROBUD-GÓRNO zaleca wykonywanie montażu elementów betonowych grządek 
warzywnych przez profesjonalne firmy posiadające doświadczenie zawodowe w tej branży i 
odpowiednie do skali danego przedsięwzięcia. Niewłaściwie przeprowadzony montaż może 
spowodować zniszczenie elementów niezależnie od tego, z jakiego materiału zostały wykonane. W 
ekstremalnych warunkach produkty mogą ulec licznym spękaniom , a czynnikiem sprawczym 
będą niewłaściwe wykonanie posadowienia, błędy montażowe a nawet niewłaściwe wypełnienie 
konstrukcji ziemią.

UWAGA! 
Załadunek i rozładunek powinien być wykonywany wyłącznie w pozycji poziomej. Niedopuszczalne 
jest przenoszenie ich w pionie ze względu na niekorzystne siły działające na te elementy, produkty 
mają prawo wyginać się, co może spowodować pęknięcia na powierzchni betonu, a nawet trwale 
uszkodzić element.
Wszystkie etapy prac należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiednich 
normach oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczone przez producenta elementy są zgodne 
ze złożonym zamówieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ jak też, czy elementy z 
różnych partii produkcyjnych nie różni się znacząco kolorystycznie (dotyczy w szczególności 
produktów barwionych). Należy także sprawdzić, czy elementy nie wykazują uszkodzeń 
mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytków. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą, ponieważ po zamontowaniu 
produktu nie ma podstaw do jego reklamacji.

ul. Pańska 73, 36-051 Górno   e-mail: biuro@styrobud.eu  tel: +48 730 688 108  tel. /fax +48 17 77 28 525
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Warzywnik montuje się na równym, stabilnym podłożu. W miejscu łączeń pojedynczych elementów 
zaleca się zastosowanie płyty betonowej, kostki, pustaka lub cegły. Poszczególne elementy nakłada 
się do góry na pręty stalowe w odpowiedniej kolejności. Przed nałożeniem kolejnego elementu 
stosuje się listwy mocujące wzmacniające całość konstrukcji. Końcowym etapem jest przyklejenie 
zaślepek w otwory za pomocą silikonu, w których znajdują się pręty.  

W trakcie montażu zaleca się użycie silikonu w celu wypełnienia odstępów pomiędzy 
poszczególnymi elementami jak i uzyskania większej stabilności powstałej konstrukcji. 
Zastosowanie silikonu zapobiegnie przesuwaniu się poszczególnych elementów w trakcie 
wypełniania warzywnika ziemią. Zabieg ten z pewnością podniesie estetykę i trwałość konstrukcji. 

 PODCZAS MONTAŻU CAŁY CZAS NALEŻY SPRAWDZAĆ POZIOM I PION 
MONTOWANEGO ELEMENTU ORAZ KĄT PROSTY NAROŻNIKÓW.

Zastosowanie prętów do montażu poszczególnych elementów warzywnika.
Warzywnik wzór deska oraz trawertyn:
Pręt stalowy fi 12 o wysokości 26 cm – 1 warstwa 
Pręt stalowy fi 10 o wysokości 56 cm – 2 warstwy
Pręt stalowy fi 10 o wysokości 85 cm – 3 warstwy 
 

Warzywnik wzór półbal:
Pręt stalowy fi 12 o wysokości 24 cm – 1 warstwa
Pręt stalowy fi 10 o wysokości 54 cm – 2 warstwy
Pręt stalowy fi 10 o wysokości 80 cm – 3 warstwy

1.   Wytyczenie przebiegu warzywnika i ułożenie 
wzmocnień na łączenia elementów

2.  Ułożenie 1 warstwy 
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3. Sprawdzenie poziomów

4. Nakładanie drugiej warstwy 
5.  Sposób montażu płaskownika pomiędzy 

elementami, w których nie występuje ścianka 
poprzeczna

6.  Montaż ścianek poprzecznych 7. Montaż zaślepek

Po zakończeniu prac montażowych należy bezwzględnie zabezpieczyć wewnętrzne ścianki 
warzywnika impregnatem oraz folią.
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Elementy betonowych grządek warzywnych można mocować tylko na podłożu nośnym, tzn. 
zdolnym przenieść obciążenie całego elementu wraz z fundamentem betonowym.
Wyróżniamy trzy sposoby mocowań na podłożach: 

a) na podłożach litych, tzn. na gotowych chodnikach, alejkach i drogach wykonanych z kostek lub 
płyt betonowych oraz z asfaltu. W tym przypadku należy sprawdzić poziom nawierzchni i całość 
powierzchni planowanej pod produkt pokryć hydroizolacją, 

b) na fundamencie betonowym zabudowanym bezpośrednio w gruncie. Fundament jest 
elementem konstrukcyjnym, przekazującym na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli. W 
związku z tym dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu zapewnia:

- minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność,
- właściwą głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności),
- zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem, np. podciąganiem kapilarnym, poprzez 

wykonanie izolacji poziomych.
c) innym równym, stabilnym podłożu zapobiegającym osiadanie warzywników oraz ich 

stateczność.

Przy wykonywaniu fundamentów należy pamiętać ,aby je wypoziomować, a powierzchnię 
wyrównać. Po uzyskaniu wytrzymałości i odporności fundamentu (zgodnie z instrukcją producenta 
zastosowanie klasy betonu C20/25 o odpowiedniej klasie ekspozycji i zgodnego z normą PN-EN 
206), przystępujemy do dalszych prac. W przypadku wystąpienia nierówności istnieje możliwość 
wyrównania fundamentu szlifierką tarczową. Następnie całość fundamentu stykającego się z 
montowanym elementem pokrywamy izolacją bitumiczną o grubości min 2 mm. 

Po zabezpieczeniu wewnętrznych ścianek warzywnika impregnatem oraz folią należy powoli i 
ostrożnie wypełnić konstrukcje ziemią. Szczególną uwagę należy zwrócić przy tej czynności na 
stalowe płaskowniki. Szybkie i nieuważne wypełnienie może spowodować zdeformowanie 
płaskowników podtrzymujacych konstrukcje, a w konsekwencji zdeformowanie całej konstrukcji 
poprzez przesunięcia, pochylenia jak również pęknięcia poszczególnych elementów betonowych. 

Takiego typu zdeformowania konstrukcji poprzez przesunięcia, bądź pochylenia poszczególnych 
elementów Produktu nie podlegają reklamacji.

Eksploatacja zamontowanego elementu powinna odbywać się zgodnie z wcześniejszymi 
założeniami projektowymi i przeznaczeniem produktu w czasie całego okresu użytkowania. 
Konserwacja polega na jego okresowym zmywaniu wodą, usuwaniu zabrudzeń i ewentualnym 
uzupełnianiu podsypki. Stosuje się także środki chemiczne impregnujące beton, z których 
większość zmniejsza nasiąkliwość powierzchni elementu betonowego lub intensyfikuje jej barwę. 
Stosowanie soli do odladzania w bezpośredniej bliskości elementu może doprowadzić do 
odbarwienia elementu oraz znacznie przyspieszyć korozję betonu. Prowadzenie prac budowlanych 
w bliskim sąsiedztwie powinno odbywać się po wcześniejszym jej zabezpieczeniu. Należy dbać o 
bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń odprowadzających wody opadowe (wpusty uliczne, 
odwodnienie liniowe)  w celu nie dopuszczenia do zalania elementu.  Używanie silnych środków 
chemicznych i powierzchniowo czynnych bez konsultacji z producentem może doprowadzić do 
odbarwienia lub zniszczenia powierzchni elementów betonowych 



GWARANCJA
Producent, Firma STYROBUD – GÓRNO (36-051 Górno, ul Pańska 79), udziela gwarancji na okres 24 
miesięcy na betonowe grządki warzywne wyprodukowane przez firmę STYROBUD – GÓRNO (dalej 
zwane: „Produkt”) na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Gwarancja udzielona Kupującemu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Kupującego przysługujących mu na mocy Kodeksu Cywilnego, ustaw o prawach konsumenta oraz 
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla umów sprzedaży, w 
szczególności uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

§ 1 Warunki gwarancji
Gwarancja wydawana jest na oryginalnej Karcie Gwarancyjnej.
Okres Gwarancji zaczyna swój bieg od daty podpisania karty gwarancyjnej przez Producenta lub 
autoryzowanego przedstawiciela.
Niniejsza Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy zachowaniu łącznie 
następujących warunków:

1.  Dokonania zakupu kompletnego zestawu betonowych grządek warzywnych produkcji 
STYROBUD-GÓRNO u Producenta lub dystrybutora firmy STYROBUD-GÓRNO, 
potwierdzonego fakturą zakupu bądź rachunkiem.

2.  Prawidłowego montażu i użytkowania Produktu, zgodnie z „Instrukcją Montażu
 i Eksploatacji” (dalej zwane: „Instrukcją”);

3.  Dokonanie okresowych konserwacji Produktu zgodnie z zaleceniami wynikającymi
 z Instrukcji;

4.  Nie eksploatowanie Produktu niezgodnie z ogólnymi wymaganiami jego użytkowania, bądź 
niezgodnie z ich przeznaczeniem;

5.  Produkt nie został wystawiony na obciążenia mechaniczne lub uszkodzenia w trakcie 
wykonywania ewentualnych zmian budowlanych bądź w zaistniałych stanach awaryjnych 
(powódź, pożar itp. );

6.  Zgłoszenie reklamacji w terminie nieprzekraczającym 3 dni od dnia ujawnienia wady;
7.  W przypadku ujawnienia wad zakupionych Produktów przed ich montażem, Kupujący:

a)  Wstrzymał się z ich montażem, niezwłocznie informując o tym Producenta, składając 
pisemną reklamację,

b)  Zabezpieczył Produkt przed zniszczeniem.

§ 2 Realizacja Gwarancji
Zgłoszenie roszczeń z tytułu niniejszej Gwarancji powinno nastąpić osobiście w miejscu zakupu 
Produktu, bądź pisemnie na adres: STYROBUD-GÓRNO, 36-051 Górno, ul Pańska 79.
Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest przedłożenie przez 
Kupującego wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym wszystkich poniższych dokumentów:

1. Kopii dowodu zakupu Produktu;
2.  Oryginału Karty Gwarancyjnej wydanej przez Producenta;
3. Dokumentu potwierdzającego wykonanie okresowych konserwacji; 

oraz podanie następujących danych:
a)  Niezbędnych informacji i dokumentów umożliwiających identyfikację Produktu, takie jak pełną 

nazwę reklamowanego Produktu;
b)  Pełne dane dystrybutora, u którego nabyto Produkt, lub punkt handlowy Producenta i jego 

adres;
c)  Dane właściciela reklamowanego Produktu, (adres kontaktowy, nr tel. kontaktowego)
d)  Opis wady, określenie jej zakresu oraz w razie możliwości przestawienie dokumentacji 

fotograficznej obrazującej uszkodzenia.
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Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów oraz podstawowych danych stanowi podstawę 
do odrzucenia przez Producenta zgłaszanych roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym, sprzecznym z Instrukcją i 
przeznaczeniem użytkowaniem Produktu. 
W celu skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji Produktu, Kupujący zobowiązany jest 
niezwłocznie po wykryciu wady, dostarczyć Produkt kompletny i w opakowaniu umożliwiającym 
bezpieczny transport. Produkty zabrudzone nie będą przyjmowane do naprawy.
Producent jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej Produktu lub do wymiany Produktu na 
wolny od wad, o ile wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji. W przypadku gdy 
naprawa lub wymiana Produktu jest niemożliwa lub znacząco utrudniona, Producent może obniżyć 
cenę Produktu dokonując zwrotu części ceny sprzedaży.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni począwszy od dnia dostarczenia do siedziby 
Producenta wadliwego Produktu. 
Odpowiedzialność finansowa  STYROBUD - GÓRNO z siedzibą w Górnie, wynikająca z gwarancji 
ograniczona jest wyłącznie do kosztów materiałów poniesionych w celu naprawienia powstałych 
uszkodzeń Produktów lub usunięcia wad, jednak nie więcej niż do wartości początkowej, określonej 
fakturą zakupu lub rachunkiem danego Produktu w przeliczeniu na wadliwy jednostkowo Produkt. 
Jeżeli Producent uzna reklamację i wymieni Produkt na wolny od wad, to Produkt wadliwy staje się 
jego własnością.
W przypadku zakupu Produktu w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
okres gwarancji ulega skróceniu do 12 miesięcy. 

§ 3 Ograniczenia i wyłączenia
Informacje dotyczące Produktu: 

a)  Spękanie powierzchni betonowej Produktu pod wpływem temperatur oraz wystąpienie 
mikropęknięć nie powoduje utraty przez niego zdolności użytkowych, a jest wynikiem 
normalnych procesów fizyko- chemicznych związanych z rozszerzaniem się betonu, z którego 
zbudowany jest element Produktu. Zjawisko mikropęknięć następuje w wyniku skurczu, który 
ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szeroką skalę badania dowodzą, 
iż występujące mikropęknięcia skurczowe nie wpływają na obniżenie własności użytkowych, 
jak również nie są powodem zaniżenia parametrów technicznych Produktów wykonanych z 
betonu. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

b)  Na krawędziach Produktów betonowych mogą występować tzw. wypływki, które powstają w 
wyniku stopniowego zużywania się formy oraz jej stempli. Wypływki te znikają w czasie oraz 
przy eksploatacji produktu. Występowanie wypływek nie obniża wartości użytkowych 
Produktu i nie stanowi podstawy do reklamacji.

c)  Na powierzchniach niektórych Produktów betonowych mogą pojawić się pory uwarunkowane 
procesem produkcji. Nie wpływają one na własności jak również na zaniżenie parametrów 
technicznych Produktu i nie stanowią podstawy do reklamacji.

d)  Na powierzchni Produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie odchyleń w 
jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców, samym procesem produkcyjnym, a także przez 
zmianę warunków twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że 
parametry techniczne Produktów spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe 
okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

e)  W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne Produktów betonowych. 
Różnice te wynikać mogą z różnych warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność 
powietrza) spowodowanych np. kolejnością zapełniania komór dojrzewalni, porą dnia, 
zmianami pogody oraz zmiennym wskaźnikiem wodnocementowym mieszanki (mimo 
zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienną 
ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także 
uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę kolorystyki 
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Produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do 
zabudowy wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą 
niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji danych partii 
oraz na wskutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych.  Powyższe 
okoliczności nie stanowią podstawy reklamacji.

f)  Na wytwarzanych elementach betonowych mogą występować naloty – wykwity. Powstawanie 
wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od producenta. Są 
one jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz 
intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. Na czasokres zanikania 
wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe 
okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

§ 4 Wyłączenie gwarancji
Gwarancja nie obejmuje:

1.  uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytków po 
zamontowaniu Produktu;

2.  zużyć lub uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek użytkowania Produktu;
3.  uszkodzeń powstałych podczas transportu lub rozładunku;
4.  zaniedbań oraz uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, braku 

prawidłowej konserwacji, wadliwego montażu, samodzielnej naprawy oraz niestosowania się 
do zaleceń Instrukcji;

5.  zaniedbań związanych z konserwacją urządzenia (czyszczenie, inpregnowanie);
6.  montażu, użytkowania lub konserwacji sprzecznej z Instrukcją;
7.  ubytków w wierzchniej warstwie Produktu będących następstwem jego eksploatacji;
8.  niewłaściwego działania Produktu będącego wynikiem stanów awaryjnych takich jak np. 

pożar, powódź;
9.  prawa do domagania się odszkodowania lub zwrotu utraconych zysków z tytułu 

nieprawidłowego działania Produktu;
10.  produktów sprzedawane jako pozagatunkowe. STYROBUD - GÓRNO Piotr Radomski w 

Górnie zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli kupujący w chwili zakupu 
lub wydania wiedział o wadzie Produktów.

 W przypadku stwierdzenia wad Produktów, kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich 
zabudową, niezwłocznego poinformowania sprzedającego, zabezpieczenia Produktów przez 
zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji. 

Kupujący oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji, właściwą dla Produktu instrukcją 
montażu i eksploatacji oraz potwierdza ich przyjęcie własnoręcznym podpisem na Karcie 
Gwarancyjnej.

Informacje o warunkach gwarancji oraz  instrukcji montażu i eksploatacji Producenta, znajdują się 
również na stronie internetowej: www.styrobud.eu  www.warzywniki.pl oraz w punktach sprzedaży 
Producenta.

Nieprzestrzeganie powyższych warunków skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Producenta 
oraz powoduje nieuwzględnienie wszelkich ewentualnych reklamacji i roszczeń.
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GWARANCJA / Druk Reklamacyjny

Reklamacje z tytułu niewłaściwego użytkowania oraz montażu niezgodnego z instrukcją nie będą 
uwzględniane. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej bądź stwierdzenia nieprzestrzegania 
warunków wymienionych w niniejszej instrukcji klient zostanie obciążony kosztami wizyty serwisu.

Zgłoszenie Reklamacyjne Nr 
 1. Sporządzono w dniu    Sklep 
  w miejscowości    ul. 

 2. Imię i Nazwisko reklamującego 

 3. Adres  reklamującego  
  tel.     e-mail 

 4. Nazwa wędzarni   data nabycia 

 5. Przedłożony dowód zakupu, paragon lub faktura VAT 

 6. Dokładne wymienienie wad z zaznaczeniem uszkodzonych elementów na załączonym rysunku 

 7. Żądania reklamującego 

 8. Transport
  a) Rozłożony na elementy
  b) Oryginalnie zapakowany na palecie

 

DATA i Podpis przyjmującego                                                                            DATA i Podpis reklamującego

 

KARTA GWARANCYJNA
EWENTUALNE REKLAMACJE BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ORYGINALNYM 

ZGŁOSZENIU REKLAMACYJNYM ZAWARTYM W NINIEJSZEJ KARCIE GWARANCYJNEJ

SERIA NR ...................................................  DATA SPRZEDAŻY …………………………………...

 UWAGA !
SZANOWNY KLIENCIE KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU I OBSŁUGI. 

NIE ZASTOSOWANIE DO ZALECEŃ PRODUCENTA ZAWARTYCH W TEJ INSTRUKCJI 
POWODUJE UTRATĘ ŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH.


