Creëer een nieuwe wereld.

STRIKOCEM
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10-JARIGE NIET-AFLOPENDE GARANTIE

Een optimale afstemming van het ontwerp tot het eindresultaat, voorzien van een 10-jarige, niet-aflopende garantie, is
nu mogelijk met Strikocem Garant.
Met Strikocem Garant is uw ontwerp, werk en/of bezit kwalitatief gegarandeerd.
Strikolith biedt nu de mogelijkheid om, naast de Strikotherm geïsoleerde systemen, ook de ongeïsoleerde Strikocem
systemen te voorzien van een 10-jarige, niet-aflopende garantie.
Om dit unieke garantieconcept mogelijk te maken zijn Strikocem mortels en systemen beproefd en kwalitatief
goedgekeurd volgens normering NEN-EN 1015-21. Hiermee zijn de mortels van Strikocem de eerste cementgebonden
mortels die onderbracht kunnen worden in een verzekerde garantie, een duidelijke bevestiging van de hoge kwaliteit
van de Strikocem Mortels dus!

“Het advies, de producten, applicatie en steiger zijn inbegrepen in de garantie”
Hoe werkt het?
Strikocem Garant start met een projectgebonden advies op maat. Het project moet worden uitgevoerd door een
gecertificeerd Strikocem Garant bedrijf.
Alle partijen conformeren zich aan het projectgebonden advies, ondersteund door inspecties van het onafhankelijk
controlebureau, Gevelsupport BV.
Er vindt minimaal één voorinspectie, één tusseninspectie en één eindinspectie plaats. Zodoende wordt de kwaliteit voor,
tijdens en na de uitvoering bewaakt.
Met Strikocem GARANT wordt dus van start tot finish alle relevante zaken gecontroleerd en geborgd. Kans op stagnatie
en faalkosten worden zo geminimaliseerd en afspraken zijn helder.
Het advies, de producten, applicatie en steiger zijn inbegrepen in Strikocem Garant. Ook bij een faillissement van
hoofdaannemer en/of applicateur blijft de garantie van kracht.
Kosten?
Net als bij geïsoleerde Strikotherm systemen zijn er bij de Strikocem systemen twee typen kosten: verzekeringskosten
en inspectiekosten. De verzekeringskosten bedragen 2,93% van de aanneemsom van het project. De minimale premie
bedraagt € 600,- (ex. btw). De inspectiekosten, minimaal 3 inspecties, zullen per project verschillen.

• Inclusief arbeids- en steigerkosten
• Procesbewaking door een onafhankelijk controlebureau
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• 10 jaar niet aflopende garantie

STRIK

Alle voordelen op een rij;
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• Ook bij faillissement van hoofdaannemer en/of applicateur
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