
 

 

 

 

Adresa: 

Top Advert, s.r.o., Masná 229/34, 602 00 Brno 

Infolinka: 840 800 600, e-mail: obchod@topadvert.cz 

Fakturační adresa: 

Top Advert, s.r.o., Ondříčkovo nám. 2978/4 

636 00 Brno, DIČ: CZ28283791 www.topadvert.cz 

Podmínky použití a záruky pro roll up STANDOUT 

 

1. Klient je povinen ihned po obdržení zboží ho zkontrolovat. 
2. Roll up STANDOUT s grafickým panelem z PVC banneru je určený do interiéru a exteriéru. 
3. Roll up s grafickým panelem z PVC materiálu je nutné před složením a zabalením do 

transportní tašky usušit, očistit od případných nečistot, hlíny apod. a zajistit, aby grafický panel 
PVC s potiskem při zabalení do tašky nemohl být mechanicky poškozen. 

4. U Roll upu STANDOUT s grafickým panelem z PVC materiálu je důrazně doporučeno použití 
maximálně do rychlostí větru: 
 
Roll up s grafickými panely z PVC banneru bez ukotvení kolíky do země použití maximálně do 
11km/h (2 Beaufort) 
Roll up s grafickými panely z PVC banneru s ukotvením kolíky do země použití maximálně do 
38km/h (5 Beaufort) 
 

5. Jakmile rychlost větru přesáhne specifikace v z bodu 4. je nutné roll up s grafickým panelem 
z PVC banneru s potiskem složit a uklidit. 

6. Grafický panel z PVC banneru s potiskem lze čistit nechemickými prostředky – vlhkým hadrem 
jemně otřít od případných nečistot. 

7. Grafický panel nelze v žádném případě dřít mycími prostředky- 
8. Při sušení roll upu s grafickými panely nesmí být použita sušička a teploty by neměly 

přesáhnout 50 stupňů Celsia. 
9. Grafické panely z PVC banneru nesmí být žehleny. 
10. Roll up s grafickými panely by měl být skladovaný v interiéru při pokojové teplotě 10 až 25 

stupňů Celsia. 
11. Při umístění roll upu z/do prostoru s rozdílnou teplotou instalace/skladování může dojít 

k mírnému ohnutí bočních strany grafického panelu z PVC banneru. Jedná se o přirozenou 
technickou vlastnost materiálu. Ohnuté strany by se měly po cca 1. až 2 hodinách co možná 
nejvíce vyrovnat. 

12. Při jakémkoliv poškození nebo natržení grafického panelu s potiskem nebo nebo roll up 
mechaniky by měl být ihned roll up rozložena, aby nedošlo k dalšímu poškození. Roll up by 
měla být zaslán na posouzení reklamace anebo případnou opravu – pokud je oprava možná. 

13. Roll up s grafickým panelem musí být umístěný tak, aby nic nebránilo jeho případnému ohnutí 
ve spodní části roll upu. V případě více roll upů dbejte na dostatečné mezery mezi nimi. 

14. Dbejte na to, aby středová vzpěrná tyč byla správně a dostatečně vsazena do mechaniky roll 
up systému a aby plastové háčky správně seděly v horní zaklapávací hliníkové liště. 

15. Tolerance rozměrů a mechanicko-fyzikálních hodnot je dána vlastnostmi a technologickými 
podmínkami tiskového procesu a pohybuje se v rozmezí +- 5 %. Při odchylkách v této 
toleranci je zakázka považována za splněnou a bez vady. 

16. Dodavatel poskytuje záruku 1 rok na stálobarevnost a UV odolnost grafického panelu z PVC 
materiálu s Latexovým potiskem.(Nevztahuje se na změnu zaprášením grafického panelu.) 

17. Dodavatel poskytuje záruku 2 roky na mechanické části roll upu při běžném použití v interiéru 
a exteriéru a podle podmínek použití v tomto seznamu. 

18. Záruka se vztahuje pouze na prokazatelné vady výrobku, není možné reklamovat vady vzniklé 
opotřebením, překročenou životností komponentů nebo nešetrným zacházením či 
skladováním, vlivy a působení extrémních povětrnostních podmínek. 

19. Ostatní se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Top Advert, s.r.o. které najdete 
na: https://www.topadvert.cz/obchodni-podminky/ 

20. Právní vztahy zde výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném a účinném znění. 


