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Благодарим Ви, че избрахте кухненска мивка ФАТ!

 Гаранционен срок 5 години
/важи от датата на продажбата/

  
  

Гаранцията се отнася за материала, от който е произведена мивката, а не 
се отнася за наранявания на повърхността вследствие на невнимателно 
и/или неправилно ползване на продукта. 

Рекламация не се приема:
1.Когато не е предоставен документ за закупуването на продукта заедно с 

гаранционна карта (с попълнени всички реквизити).
2.Когато повредата се дължи на невнимателни действия, 

недобросъвестно отношение при съхранение, лош транспорт или 
природни бедствия.

3.При неспазване на инструкциите за разпробиване на технологично 
заложените отвори, инструкциите за монтаж, за поддръжка и употреба 
от производителя.

4.Когато е правен опит за отстраняване на повреда от неоторизирани 
лица.

5.Когато изделието не е използвано по предназначение.
Обслужване на рекламация на немонтирана мивка се извършва от 
производителя в обекта, където е направена покупката. При монтирана 
със силикон мивка, рекламацията се обслужва от производителя на 
място. Гаранцията включва ремонт и/или подмяна на продукта с нов, 
само ако се докаже, че дефектът е по вина на производителя. В 
противен случай, разходите по отстраняване на повредата са за сметка 
на потребителя. За контакт с ФАТ ЕООД: o�ce_bg@fat-bg.com; 
тел./факс: 032 69 36 87;  тел.: 032 67 22 30;  моб.: 0885 277 107

Задължения на продавача:
Да попълва стриктно всички реквизити в Гаранционната карта и да 
следи за правилното предаване на продукта на потребителя от гледна 
точка на:
оригинална опаковка 
окомплектовка – комплект италиански сифон и шаблон (за моделите 
мивки за модул: с кодове 92118 и 92119, не е необходим шаблон) и да го 
информира за правилния начин на транспортиране

За обявени рекламации по време на гаранционния период продавачът се 
задължава пред потребителя, а производителят пред продавача: 
Да отстрани евентуална повреда за собствена сметка (подмяна, ремонт, 
складиране   и  транспортиране)  и  да  предаде  продукта  на  
потребителя  (ползвателя) в законоустановения срок.
Да подмени дефектния продукт или да върне паричната равностойност 
на продукта при следните обстоятелства: ако продуктът не подлежи на 
въстановяване или подмяната му не е възможна, или срокът на 
нефункциониране е по-голям от 10% от гаранционния период, или 
стойността на дейностите свързани с ремонта превишава стойността на 
продукта.
Да удължи срока на гаранцията с времето, в което продуктът е бил 
нефункционален (смятан от датата на регистрацията на рекламацията и 
до връщането му на потребителя във функционално състояние). 
В случай на рекламация да попълва Формуляр (Образец №7), който 
задължително се прикрепя към настоящата гаранционна карта, като 
неразделна част от нея.  

Задължения на потребителя:
Да транспортира мивката вимателно според указанията на опаковката и 
да се запознае с инструкциите в настоящия документ.
Да осигури достъп на продавача (сервизния специалист) в случай на 
рекламация на монтиран продукт, за да вземе последния и/или отстрани 
повредите.
Тази Гаранционна карта е договор между страните, съгласно 
действащия Закон за защитата на потребителите.

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕЕО

Ние ФАТ ЕООД, Пловдив 4004, ул. ”Братя Бъкстон” №138
Декларираме на собствена отговорност, че продуктът: Кухненскa мивкa от 
полимермрамор с търговска марка ФАТ, за който се отнася тази декларация, е 
произведен от ФАТ ЕООД, Пловдив 4004, ул. ”Братя Бъкстон” №138 в условията 
на въведена и поддържана Система за производствен контрол и е в 
съответствие   с:   БДС   EN   13310:2003   Съответствието  е   оценено  съгласно 
Наредбaта за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти.  Декларацията се издава въз основа 
на Протокол от първоначално изпитване на типа №9/18.04.09 г., издаден от 
ФАТ ЕООД /по т.5.3. Устойчивост на суха топлина – декларирана от 
производителя мах температура 150°С/ и Анализно свидетелство №
103/19.07.05г /система за оценяване на съответствието №4/.
Маркировката        е поставена за първи път на продукта 07 г.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно 
чл. 313 от НК.

Компанията си запазва правото да внася изменения в продукцията, 
принадлежностите й и настоящата документация във всеки момент и без 
предварително уведомление!

Град Пловдив                                            Управител на ФАТ ЕООД: 
Дата: 18.04.09г                                                            Атанас Петков
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Материал: Материалът, от който са изработени композитните мивки ФАТ 
e съставен главно от естествено мраморно брашно / 80%/ и 
висококачествена полиестерна смола. Покритието на продукта е 
специфичен прозрачен санитарен киселинноустойчив гел. Посредством 
гладката си непореста повърхност геловото покритие прави 
невъзможно проникването и трудно задържането на повърхността на 
замърсявания и оцветители, съответно и образуването на петна.  При 
технологична линия Граниксит в покритието от прозрачен гел има 
добавени изкуствени гранули от високотехнологичен клас, придаващи 
по-висока твърдост и специфичен гранитен ефект.

Издръжливост: Изпитванията, направени от Производителя ФАТ ЕООД, 
показват, че мивките с търговска марка ФАТ са  изключително устойчиви 
при контакт с агресивни химикали и силни оцветители -  ацетиленова и 
оцетна киселина, етанол, натриев хипохлорид, ацетон, амоняк, сода 
каустик, почистващи препарати за съдове (които не са на абразивна 
основа), боя за коса и обувки, кока кола, червено вино, олио, кафе, чай и 
други.   Температурна устойчивост: максимум +150° С суха топлина и до  
- 40° С. 

Инструкции за поддръжка и употреба на кухненски мивки ФАТ
Уважаеми клиенти, 
Спазването на инструкциите за поддръжка и употреба, предоставени от 
производителя ще осигури на мивката Ви дълъг живот и добра визия. 
Не използвайте Вашата мивка като дъска за рязане.  За целта  има 
по-подходящи приспособления от дърво или стъкло.
Тежките домакински съдове като тенджери, тигани, купи и др. често имат 
грапави или остри дъна/ръбове.  Използвайте  подходящи предпазни 
подложки, за да запазите повърхността на Вашата мивка здрава в добър 
вид.
Остри и тежки предмети могат да наранят повърхността, ако бъдат 
изпуснати върху мивката.
Горещи съдове и други предмети с температура над 150º С не трябва да се 
поставят без подложка върху мивката – съществува опасност от повреда 
на покритието.
Внимание: Не използвайте абразивни препарати и остри и/или 
стържещи инструменти за почистване на мивката.  Специфичното гелово 
покритие на мивките ФАТ трудно позволява задържането на петна и 
варовик, съответно не изисква употребата на абразивни почистващи 
препарати или инструменти.

Ежедневни грижи за композитната мивка:
Всекидневно почиствайте мивката с меката част на влажна домакинска 
гъбичка и с почистващ препарат за съдове, след което изплаквайте с 
топла вода.  Подсушавайте повърхността с мека кърпа или с домакинска 
хартия - така се избягва появяването на варовикови отлагания и петна.  
При упорити петна, изтъркайте мястото с гъба, ползвайки който и да е от 
предлаганите на пазара почистващи препарати на химична основа /без 
абразиви/ или препарат за почистване на котлен камък.  След употребата 
на посочените по-горе препарати изплакнете добре мивката с вода.

Инструкции за пробиване на отвор за смесителна батерия
1.Извадете изделието от опаковката и го установете на стабилна основа с 

лицевата част нагоре.
2.Мивките ФАТ имат вградени отвори за смесителна батерия. Изберете 

предпочитания от Вас.
3.С острата страна на малък чук, почукайте леко и отмерено 

няколко пъти върху маркирания център. 
!!!Разпробиването ВИНАГИ се прави от лицевата част на мивката!
4.Продължете разпробиването с леко и отмерено почукване от центъра 

към периферията, до окончателното оформяне на отвора.
5.Останалите неравности изгладете с шкурка или друг подходящ абразив.
6.Ако след пробиване, продуктът трябва да се опакова отново и/или 

транспортира е необходимо преди това да се почисти добре 
функционалната му повърхност и да се използва оригиналния начин на 
опаковка.

Инструкции за монтаж на кухненски мивки ФАТ - за вграждане
1.Поставете хартиения шаблон върху плота и очертайте контура му.
2.Изрежете по контура с моторен трион /зеге/, като първо пробийте отвор, 

от който да започнете изрязването.
3.Поставете мивката в получения отвор, за да се уверите, че прилепва 

плътно към плота. След това я извадете, почистете със спирт двете 
допирни повърхности и им нанесете тънък слой силикон /препоръчваме 
ползването на прозрачен санитарен силикон/.

4.Поставете мивката отново в отвора на плота. За максимално уплътняване, 
я притиснете леко към плота, ползвайки някаква тежест.

5.Отстранете излизащият по краищата ú силикон с помощта на пластмасова 
шпатула или друг не много остър инструмент, като внимавате да не 
нараните повърхността на плота или мивката.

6.Почистете остатъците силикон свнимателно с фино парче плат и спирт.  
7.След окончателното изсъхване на силикона - според срока в указанията 

му, можете да премахнете тежестите и да ползвате Вашата мивка ФАТ.

Инструкции за монтаж на бордова/модулна мивка ФАТ
1.При модулни кухненски шкафове със страница от 50/55 см монтирайте 

според инструкциите по-долу /от точка 3 до точка 5/
2.При модулни кухненски шкафове със страница от 45 см, премахнете 

крепежната дъска, която се намира на задната част на шкафа /ако 
съществува такава/.

3.Долната част на мивката се почиства със спирт/алкохол и чисто парче плат.
4.На почистената горна част на шкафа се нанася слой силикон и се поставя 

мивката.
5.Връзката плот-мивка се осъществява с помощта на стандартен алуминиев 

профил и силикон /препоръчваме ползването на прозрачен санитарен 
силикон/.



vânzător




