
 

Disposições da garantia 
 
revestimentos para mobiliário & cortinas 
 
 
 
A colecção fabrics by vescom é produzida com respeito pela mais elevada qualidade 
de produto possível e com o menor impacto possível para o ambiente em ambientes de 
produção de qualidade elevada e sustentáveis. Os nossos materiais são testados por 
entidades independentes certificadas para poderem ser vendidos no mercado de 
projectos em consonância com a prática de mercado. 
 
Fornecemos os nossos materiais da colecção de tecidos para interior com uma garantia 
de 10 anos. Com queixas bem fundamentadas os nossos clientes podem estar certos 
da substituição do material. 
 
condições 
• Os materiais deverão ser utilizados e aplicados em ambientes de negócio normais 

ou privados. 
• Os materiais não se destinam a utilização em arestas vivas ou cantos. 
• Os materiais devem ser utilizados mediante o respeito dos resultados de teste 

como, por exemplo, resistência ao desgaste, Resistência à luz e segurança contra 
incêndio.  

• Os materiais devem ser limpos de forma regular de acordo com as instruções de 
manutenção.  

• Os materiais são processados com um material de revestimento adequado e aceite 
de forma geral como um forro e/ou espuma que não perde a forma pretendida 
e/ou propriedades no espaço do período da garantia. 

• Os materiais são aplicados na condição e com a aparência e forma com que 
foram fornecidos. 

 
exclusões 
• Danos e desgaste normal. 
• Os danos são um resultado de uma utilização inadequada. 
• Com a aprovação de uma queixa, a Vescom compensa o material original 

diminuído em 10% do total da compra por cada ano após a data de entrega.  
A Vescom não é responsável por custos perante terceiros, por custos de 
processamento, reparações, colocação de novo revestimento e outros custos de 
reparação. 

 
Caso tenha uma queixa, contacte o nosso departamento de Assistência ao Cliente,  
t +31 (0)493 315 833. Eles de bom grado que o irão ajudar. 
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