
Zekerheid op 
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Verzekerd van kwaliteit

Garantie op 

stucwerk en 

op isolerende 

systemen met 

stucafwerking 

voor binnen 

én buiten

afwerking systemen
Gegarandeerd goed

GARANTIE
PROJECT
kwaliteit & zekerheid 



A. Standaard materiaal garantie
Alle door Technostuc Systemen geleverde producten 
en materialen kennen garantie, dit valt onder de 
standaard productaansprakelijkheid van een 
leverancier. 

B. Technostuc project- en systeemgarantie
Maar, de garantie van Technostuc gaat verder 

e materialen die op het 
project tot een systeem moeten worden verwerkt niet 
alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook op elkaar 
afgestemd zijn. Én, dat Technostuc tevens toeziet op 
de juiste verwerking van de door u gekozen verwerker. 

voert Technostuc voortgangscontroles ter plaatse uit 
waarmee Technostuc steekproefsgewijs toeziet op een 
correcte uitvoering. Dit alles leidt tot de schriftelijke 
zekerheid van een Technostuc projectgarantie.

C. Verzekerde garantie
Daar bovenop biedt Technostuc ook nog de unieke 
mogelijkheid om op nagenoeg alle systemen en 
producten een extra onafhankelijke 

dan die 
van de meeste andere leveranciers. Technostuc geeft 
een ongekende project- en systeemgarantie. Bij 
Technostuc weet u zeker dat d

Vooraf wordt door Technostuc Systemen een product- 
of systeemadvies gemaakt. In dit projectadvies wordt 
met alle aspecten rekening gehouden o.a. detail-
leringen, ondergronden, optimale diktes voor isolatie, 
keuze voor de juiste materialen die specifiek voor uw 
object van toepassing zijn. Tijdens de verwerkingsfase 

verzekerde 
projectgarantie af te sluiten. Of het nu buiten- of 
binnengevel-isolatie systemen met stucwerk, 
raaplagen of pleister-systemen betreft. 

Verzekerde projectgarantie

Systeem garantie

Postadres:
Stentorlaan 5
NL-7534 HT Enschede
T: +31 (0)53 433 03 60
F: +31 (0)53 435 21 11
E: info@technostuc.nl

Magazijn & showroom:
(alleen op afspraak)
Bedrijvenpark Twente 322e
NL-7602 KL Almelo

www.technostuc.nl

·

·éénmalige kosten
·laag drempelig
·5 of 10 jaren extra zekerheid
·voor buitengevels & binnenwanden
·voor alle ondergronden
·onafhankelijke controles
·op buitenisolatiesystemen zoals 

Naturewall en Geveltherm  
·op binnenisolatiesystemen zoals 

Naturetherm en Comfortwall
·op gevelstucsystemen van kalk, 

tras-kalk, kalk-cement en gevelverf
·op gevelonderhoud en verfsystemen

onafhankelijke garantie

Deze extra zekerheid staat los van de standaard 
product- en systeem-garantie van Technostuc

Dit alles tegen relatief geringe kosten.

De uitvoering wordt namens de verzekering door een 
onafhankelijk partij gecontroleerd op naleving van de 
verwerkingsvoorschriften en het projectadvies, waarna 
een eindinspectie wordt afgenomen als het werk 
gereed is.

U ontvangt na gereedstelling van de werkzaamheden 
een verzekeringspolis. De werkzaamheden zijn 
verzekerd tegen verborgen gebreken van het stuc-
systeem en tegen eventuele schade voortvloeiend uit 
het aangebrachte systeem aan uw gebouw cq. woning. 
En mocht er een probleem zijn of het applicatiebedrijf 
zou door welke oorzaak ook niet meer bestaan, dan 
maakt dat voor u als verzekeringnemer niet uit, u bent 
ook hiervoor verzekerd. 

. De 
verzekering is voor 5 jaren, welke is uit te breiden 
naar 10 jaren na een controle voor einde van de 
eerste 5 jaren. 

Uw wens voor een verzekerde projectgarantie dient u 
ruim voorafgaand aan de werkzaamheden kenbaar te 
maken. De kosten van de verzekerde garantie bestaan 
uit polis- en assurantiekosten en controle-uren. Dit 
kan per project verschillend zijn. 

Kiest u voor garantie van Technostuc? 
Vraag dan voor uw project naar de 
mogelijkheden. Voor de zekerheid.
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