
DOBEL® GWARANCJA JAKOŚCI I SERWISOWA
Najlepsza gwarancja na rynku
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POSZUKUJESZ DOSTAWCY LUB PARTNERA?

Metalcolour ma wiele do zaproponowania odbiorcom poszu-
kującym zaufanego dostawcy wstępnie malowanych blach 
stalowych lub laminowanych folią. Gwarantujemy wyjątkowej 
klasy obsługę klienta, najlepsze w branży czasy realizacji dostaw 
oraz niezmienność parametrów.
    Wszystko to robimy, aby wspierać niezakłócony rozwój 
naszych partnerów. Wszystko to robimy, aby zrealizować nasze 
zobowiązanie oferowania najniższych możliwych kosztów 
dostaw. Wystarczy sobie wyobrazić, co oznacza dla każdej firmy 
brak zmartwień o wiarygodność partnerów.
    Nareszcie rozwiązanie problemu, który potrafi spędzać sen  
z powiek. 

NASZA OBIETNICA

Napędza nas sukces naszych partnerów. Z tego powodu wszy-
scy nabywcy produktów Metalcolour DOBEL® mają prawo do 
najlepszej na rynku gwarancji serwisu i jakości.

Błyskawiczna pomoc. Na wszystkie zapytania i reklamacje 
reagujemy w ciągu dwóch dni roboczych. W razie potrzeby  
wysyłamy do klienta serwisanta nie później niż w ciągu  
jednego tygodnia.

Terminowość dostaw. Materiały są dostarczane loco fabryka 
zgodnie z potwierdzonym zamówieniem. W przypadku wystą-
pienia opóźnienia dłuższego niż tydzień nabywca otrzymuje 
5% rabatu na cenę opóźnionego zamówienia. Normalny termin 
dostawy produktów standardowych to od dwóch do trzech 
tygodni, loco fabryka.

Produkty najwyższej jakości. Wykorzystujemy wyłącznie 
najwyższej jakości blachy cynkowane ogniowo. Wszystkie pro-
dukty posiadają antykorozyjną powłokę spodnią. Drukowane 
folie są chronione specjalną warstwą zabezpieczającą. Wszyst-
kie produkty są dostarczane w bezklejowej powłoce ochronnej. 
Wszystkie oferowane przez nas produkty certyfikowane są 
klasyfikowane zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

Ścisłe tolerancje. Minimalna wysokość zamówienia to 10 m2 
dla arkuszy i 250 m2 dla kręgów blachy. Dostarczana jest zawsze 
zamówiona ilość, a przekroczenia tolerancji należą do najmniej-
szych na rynku. W przypadku linii produktów powlekanych 
PCW DOBEL® tolerancja dla połysku blach stalowych o gru-
bości 0,50–0,80 mm laminowanych folią wynosi ±7°, mierzona 
pionowo połyskomierzem pod kątem 75°*. Różnica koloru folii 
jednokolorowych wynosi ≤dE 1,0. 

WYPRÓBUJ NAS

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych 
informacji lub złożenia próbnego zamówienia.

*Ze względu na wytłoczenia powierzchni niektórych folii poziomu połysku 
nie można zmierzyć. Z tego powodu część gwarancji dotycząca tolerancji dla 
połysku nie dotyczy tych folii. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać 
aktualne informacje. 
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