
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZECHOWYWANIE, OBSŁUGA 
I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROCESU OBRÓBKI. 



FENIX® 

 

WSTĘP 
 
 
 

FENIX to innowacyjny produkt stworzony z myślą o aranżacji wnętrz, nadający się 

do zastosowania zarówno w pionie, jak i w poziomie. 

 
FENIX NTM®, FENIX NTA®, FENIX® są zarejestrowanymi znakami 

towarowymi firmy Arpa Industriale SA ("Arpa"). Wszelkie prawa własności 

intelektualnej i inne prawa dotyczące treści niniejszego dokumentu  

(w tym logo, tekst i zdjęcia) są własnością firmy Arpa i/lub jej 

licencjodawców. 

 
Wytyczne mają na celu zapewnienie ogólnego zrozumienia produktów 

FENIX oraz ogólnych zaleceń dotyczących procesów obróbki, instalacji  

i użytkowania tych produktów. 

 
Specyfikacje techniczne i inne istotne wytyczne dla FENIX są dostępne do 

pobrania ze strony internetowej www.fenixforinteriors.com. Przed 

użyciem klienci i końcowi użytkownicy produktu są zobowiązani do 

sprawdzenia aktualnych informacji technicznych dotyczących działania 

produktu ze strony internetowej www.fenixforinteriors.com. 

Arpa odnosi się wyłącznie do informacji technicznych publikowanych na 

swoich stronach internetowych. Arpa nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

w związku z innymi informacjami technicznymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASTRZEŻENIE 

Niniejszy dokument zawiera ogólne zalecenia. Dokument ten służy jako ogólny przewodnik po dobrych praktykach 
i nie stanowi żadnej formy gwarancji ani oświadczenia co do przydatności do celu w odniesieniu do produktów i 

procesów w nim opisanych. Wszelkie informacje lub produkty zawarte w niniejszym dokumencie muszą być 

zweryfikowane i przetestowane przez użytkownika pod kątem ich przydatności do określonego celu lub 

konkretnego zastosowania. Należy wziąć pod uwagę lokalne lub specyficzne okoliczności. Treść tego dokumentu 

odzwierciedla naszą wiedzę i doświadczenie w momencie publikacji. 

 
Informacje podane przez Arpa Industriale S.P.A. ("Arpa") w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie 

informacyjny. Arpa nie jest w stanie zagwarantować dokładności i kompletności tych informacji. Z 

przedstawionych informacji nie można wywodzić żadnych praw; wykorzystanie informacji odbywa się na własne 

ryzyko i odpowiedzialność drugiej strony. Niniejszy dokument nie gwarantuje żadnych właściwości produktów 

firmy Arpa. Arpa nie gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są odpowiednie do celu, w 

którym są konsultowane przez drugą stronę. Dokument ten nie zawiera żadnych projektów, obliczeń 

konstrukcyjnych, kosztorysów ani innych gwarancji lub oświadczeń, na których mogą polegać klienci i osoby 

trzecie. 

 
Kolory używane w materiałach informacyjnych Arpa (w tym m.in. w materiałach drukowanych) oraz w próbkach 

produktów Arpa mogą różnić się od kolorów produktów Arpa, które zostaną dostarczone. Produkty Arpa i próbki są 

produkowane w określonych tolerancjach kolorystycznych i kolory (partii produkcyjnych) mogą się różnić, nawet 

jeśli użyto tego samego koloru. Na postrzeganie kolorów wpływa również kąt patrzenia. Klienci i osoby trzecie 

muszą zasięgnąć informacji u profesjonalnego doradcy na temat (przydatności) produktów Arpa do wszystkich 

pożądanych zastosowań oraz na temat obowiązujących przepisów i regulacji. Arpa zastrzega sobie prawo do 

zmiany (specyfikacji) swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia. 

 
 

Najnowsza wersja dokumentu zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informujemy, że nowa wersja może 

zawierać zmiany techniczne, które należy uwzględnić podczas użytkowania produktów. Z najnowszą wersją 

dokumentu można zapoznać się na naszej stronie internetowej. Klienci powinni zawsze sprawdzić, czy dostępna 

jest zaktualizowana wersja dokumentu. Wszelkie gwarancje na produkty mogą zostać unieważnione, jeśli (treść) 

najnowszej wersji tego dokumentu, który może być od czasu do czasu aktualizowany, nie będzie (właściwie) 

przestrzegana. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w tym dokumencie, 

ale nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopatrzenia, nieścisłości lub błędy typograficzne. 

 
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Arpa nie ponosi odpowiedzialności (ani 

deliktowej, ani pozaumownej) za jakiekolwiek szkody wynikające z lub związane z wykorzystaniem niniejszej 

dokumentacji, z wyjątkiem sytuacji i w zakresie, w którym szkody te są wynikiem umyślnego działania lub 

rażącego zaniedbania ze strony Arpa i/lub jej kierownictwa. Wszelkie ustne i pisemne oświadczenia, oferty, 

notowania, sprzedaż, dostawy i/lub umowy oraz wszelkie związane z tym działania firmy Arpa podlegają Ogólnym 

Warunkom Sprzedaży Arpa Industriale S.p.A. Wszelkie ustne i pisemne oświadczenia, oferty, notowania, sprzedaż, 

dostawy i/lub umowy oraz wszelkie związane z tym działania firmy Arpa USA, Inc. ("Arpa USA") podlegają Ogólnym 

Warunkom Sprzedaży Arpa USA. 
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PRZECHOWYWANIE I TRANSPORTOWANIE 

Transport i przenoszenie materiału płyty powinno odbywać się tylko przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Z płytami 

należy obchodzić się zawsze ostrożnie, aby nie dopuścić do uszkodzenia powierzchni zewnętrznej. FENIX nie jest 

produktem łatwopalnym, jednakże należy zastosować środki ochrony przeciwpożarowej jak w przypadku produktów 

drewnopochodnych. 

 
PRZECHOWYWANIE 

Płyty muszą być przechowywane w odpowiednim środowisku, na przykład w suchym, czystym i niezamarzającym pomieszczeniu. 

Palety i płyty należy umieścić na płaskiej powierzchni, która zapewnia pełne podparcie. W miarę możliwości zachowaj płyty  

w oryginalnym opakowaniu. Usuń paski, jeśli płyty mają być przechowywane przez dłuższy okres czasu. Nie dopuść do tworzenia  

się wilgoci pomiędzy płytami. Nie umieszczaj warstw wrażliwych na wilgoć (papier) pomiędzy płytami. 

Częściowemu (tylko z jednej strony) narażeniu na działanie wilgoci lub ciepła można zapobiec poprzez: 

• układanie płyt jedna na drugiej 

• unikanie przerw między poszczególnymi płytami, np. gdy płyty zostały poddane obróbce mechanicznej; 

• usunięcie folii ochronnych z obu stron w tym samym czasie; 

• usunięcie folii ochronnej w ciągu 24 godzin po usunięciu opakowania. 

 
TRANSPORTOWANIE 

Płyty FENIX powinny być przenoszone i transportowane wyłącznie przez osobę zajmującą się przeprowadzkami lub innego rodzaju 

profesjonalistę z odpowiednim sprzętem, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, aby uniknąć stłuczeń i uszkodzeń. Jeżeli płyty 

mają być załadowane lub rozładowane, powinny być podnoszone, a nie przesuwane podczas operacji załadunku i rozładunku, chyba 

że są one umieszczone parami, tyłem do siebie. Jeden płat ocierający się o drugi może spowodować zadrapania lub otarcia 

powierzchni. 

Pojedyncze płyty powinny być przenoszone stroną z pigmentem skierowaną do ciała osoby przenoszącej.  

Do przenoszenia dużych płyt potrzebne są dwie osoby, a ponadto zaleca się zginanie płyt wzdłuż. 

Zapobiegaj osadzaniu się kurzu na i pomiędzy płytami. Użyj samoprzylepnych, łatwych do odklejenia naklejek  

do oznaczania/kodowania i usuń je natychmiast po instalacji. 

 

Transport cienkich płyt FENIX 

W przypadku cienkich płyt (o grubości mniejszej niż 0,9 mm), poszczególne płyty mogą być zwijane do przenoszenia stroną pokrytą 

pigmentem do wewnątrz, tworząc cylinder o średnicy około 600 mm lub przynajmniej na tyle duży, aby nie uszkodzić płyty. 

Podczas transportu stosów płyt należy używać platformy o odpowiedniej wielkości i stabilności, zabezpieczając płyty taśmami lub 

folią stretch w celu uniknięcia niebezpiecznego przesuwania się. 

Jeśli istnieje konieczność transportu płyt, zabezpiecz je za pomocą pasów i umieść zabezpieczenia narożne pod pasami 

metalowymi. 

 

 

 

Podczas transportu, 

strona pigmentowana 

panelu powinna być 

skierowana w stronę 

ciała osoby niosącej  

Do przenoszenia 

dużych płyt potrzebne 

są zawsze dwie osoby. 

Długość wideł >1.5m 

przy udźwigu > 2500Kg 

6m maks. 

wysokość do 

układania palet 

Panel powinien być 

przechowywany w 

osłoniętych 

pomieszczeniach 

 
 

 

 

  

 
 

Prawidłowe rozmieszczenie paneli Czynności związane z 

przenoszeniem paneli powinny 

być wykonywane przez dwie 

osoby 

Transport paneli FENIX Solid 

Podczas transportu należy zabezpieczyć panele za pomocą pasów. Pod pasami należy umieścić zabezpieczenia narożne. 

 

Płyty z samoprzylepną folią ochronną 

Folia ochronna przeznaczona jest do czasowego zabezpieczenia powierzchni przed kurzem, zarysowaniami i śladami 

pozostawionymi przez urządzenia obsługujące; nie chroni przed korozją, wilgocią i czynnikami chemicznymi. 

Arkusze pokryte folią ochronną należy przechowywać w czystej, suchej przestrzeni w temperaturze pokojowej (najlepiej 20 °C), 

unikając narażenia na czynniki atmosferyczne i oddziaływania promieni słonecznych UV. 
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Folia ochronna powinna być usunięta z powierzchni płyty po zakończeniu aplikacji, lecz przed wykonaniem 

ostatecznego detalu. W przypadku grubych płyt z folią ochronną z obu stron, folia powinna być zawsze usuwana  

z obu stron jednocześnie. W każdym przypadku usunięcie powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty wysyłki przez 

Arpa. 

Arpa nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie płyt pokrytych folią ochronną, ani za skutki 

niewłaściwego stosowania. 

 
Symbole folii ochronnych:: 

 

 

Zastosowana folia ochronna jest światłoczuła, 

dlatego należy unikać przechowywania arkuszy 

w bezpośrednim świetle słonecznym.. 

Produkt posiada lekką tendencję do kierunkowości, która 

jest widoczna tylko w niektórych warunkach 

oświetleniowych. 

Kierunek jest wskazany na opakowaniu produktu dla 

dodatkowej ostrożności. 
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KLEJ 

 

 

FENIX - OBRÓBKA 

Płyty FENIX składają się w ponad 60% z włókien celulozowych. Są one wrażliwe na zmiany temperatury,  

a przede wszystkim na różnice temperatur i wilgotności, które mogą powodować zmianę wymiarów. 

Zmiany wymiarów arkuszy FENIX mogą różnić się od wymiarów podpory i tym samym powodować wypaczenia 

gotowego arkusza kompozytowego. 

Problem ten może być rozwiązany poprzez: 

• wstępne przygotowanie zarówno podpory jak i płyty przed klejeniem; 

• wyważenie płyty kompozytowej w taki sposób, aby obie strony były wykonane z płyt o identycznych cechach; 

• kontrolę wentylacji i wilgotności w pomieszczeniu, w którym zainstalowano płytę kompozytową; 

• zainstalowanie płyty w taki sposób, aby umożliwić ewentualne zmiany wymiarowe. 

 
WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE 

W celu osiągnięcia przez płyty FENIX i jej podporę zrównoważonego i stałego poziomu wilgotności, zarówno 

płyta jak i podpora muszą być wstępnie przygotowane w tym samym czasie przed klejeniem. 

Operacja ta umożliwia zredukowanie do minimum wszelkich różnic w materiałach, szczególnie w przypadku 

zmiennych warunków otoczenia, generujących powstawanie napięć. 

Rozwiązania obejmują techniki "zimne" lub "gorące", jak opisano poniżej. 
 
Wstępna obróbka na zimno 
Metoda A 

Płyty i podpory są układane w stosy przez co najmniej trzy dni w pomieszczeniu o wilgotności i temperaturze 

zbliżonej do warunków panujących w miejscu, gdzie będą montowane gotowe płyty. 

Jeśli te płyty są zainstalowane w ciepłym miejscu o stałej niskiej wilgotności, ich elementy powinny być 

kondycjonowane w ciepłej i suchej atmosferze, aby uniknąć późniejszego kurczenia się. 

 
Metoda B 

Arkusze, podpory i klej należy umieścić na około dziesięć dni w pomieszczeniu o temperaturze od 18 °C do 20 °C,  

o wilgotności 50% i dobrej cyrkulacji powietrza. 

 

 

 

 
Metoda C 

Płyty FENIX stanowiące przeciwległe strony tej samej płyty należy układać parami, plecami do siebie,  

przez co najmniej trzy dni w suchym pomieszczeniu, aż osiągną podobny stopień wilgotności. Po sklejeniu każdy 

przesuw spowodowany zmianami wilgotności będzie miał podobną wielkość i kierunek po każdej stronie arkusza,  

co zmniejsza ryzyko wypaczenia. Przy tej metodzie nie jest wymagane kondycjonowanie podpory w tym samym 

miejscu. 



FENIX 

7 

 

 

 

 

Wstępna obróbka cieplna 

Płyty FENIX są ułożone parami, w odstępach umożliwiających cyrkulację gorącego powietrza. 

Okres i temperatura różnią się w zależności od rodzaju użytego kleju (np. przez około 10 godzin w 40 °C lub 6 godzin w 50 °C). 

Jeżeli czynność wymaga przyspieszenia, płyty można poddać przyspieszonemu procesowi częściowego suszenia, poprzez 

umieszczenie ich osobno za pomocą listew, w małym ogrzewanym pomieszczeniu (np. na około 3 godziny w temperaturze 40 °C lub 

na 2 godziny w temperaturze 50 °C). Aby jeszcze bardziej przyspieszyć operację, można zastosować prasę termiczną, w której 

płyty są obrabiane po dwie sztuki na raz (twarzą w twarz) (np. przez około dziesięć minut). Klejenie powinno być przeprowadzone 

kilka godzin później. Powyższe wytyczne mogą być stosowane, gdy warunki pogodowe w miejscu planowanej lokalizacji płyty  

są umiarkowane. 

 
Jeżeli miejscem przeznaczenia płyty kompozytowej jest miejsce o niskiej temperaturze otoczenia, zaleca się wstępne 

przygotowanie zarówno podpory, jak i płyty w warunkach podobnych pod względem wilgotności otoczenia oraz temperatury 

pokojowej lub w wyższej temperaturze przez krótszy okres czasu (np. 20 godzin w temperaturze 40 °C lub 10 godzin  

w temperaturze 50 °C). Nie zaleca się nigdy przekroczenia temperatury 50 °C. Klejenie powinno być przeprowadzone natychmiast 

po wstępnym przygotowaniu, ściśle według zaleceń producenta. 
 

 

 
Należy pamiętać, że podane czasy eksploatacji i temperatury są jedynie ogólnym przewodnikiem po dobrych praktykach i nie 

stanowią żadnej formy gwarancji ani reprezentacji odnośnie przydatności do celu w odniesieniu do danego zastosowania. 

Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia i przetestowania przydatności do określonego zastosowania. 

 

WYWAŻANIE PŁYTY FENIX 

W celu poprawnego wyważenia płyt, po obu stronach powinien być użyty ten sam typ płyty FENIX (grubość 0,7, 0,9 mm lub 1,2 mm  

i jeśli to możliwe z tej samej partii produkcyjnej). Naprężenia mogą wystąpić pomiędzy dwoma różnymi materiałami związanymi ze 

sobą. Aby uniknąć późniejszych odkształceń w powstałej płycie, wskazane jest stosowanie materiałów o identycznych 

właściwościach po obu stronach, podlegających tym samym zmianom wymiarowym w zależności od zmian środowiskowych. Jest to 

istotna strategia, zwłaszcza jeśli płyta jest samonośna lub nie jest bezpośrednio oparta na sztywnej konstrukcji. 

 
Im większa powierzchnia do pokrycia, tym ważniejsze jest uwzględnienie następujących czynników: wybór najbardziej 

odpowiednich płyt do zrównoważenia płyty kompozytowej, gęstość, symetria i sztywność podparcia.  

W idealnym przypadku płyty przeznaczone na obie strony gotowej płyty kompozytowej powinny być pobrane z tej samej płyty lub  

z płyt pochodzących od tego samego producenta, tego samego typu, grubości, koloru i partii produkcyjnej. Ważne jest, aby obie 

strony płatu były cięte w tym samym kierunku, tzn. w kierunku zgodnym  

z kierunkiem szlifowania papieru. Wszelkie zmiany wymiarowe płyty będą wówczas minimalne w porównaniu z tym, co miałoby 

miejsce w przypadku cięcia boków w przeciwnym kierunku. 

 
Jakkolwiek nie jest to zalecane, gdyż nie można wtedy całkowicie wykluczyć ryzyka wypaczenia, istnieje możliwość,  

w standardowych i niekrytycznych zastosowaniach, zastosowania materiałów innych niż FENIX po jednej stronie płyty 

kompozytowej, pod warunkiem prawidłowego wyważenia (np. HPL Arpa o grubości 1,0 mm dla FENIX NTM o grubości 0,9 mm, HPL 

Arpa > 1,2 mm dla FENIX NTM 1,2 mm, oraz "dedykowany" HPL Arpa o grubości 1,0 mm dla FENIX NTA o grubości 0,7 mm). 

 
Oczywiście ważne jest, aby wybierać materiały o właściwościach fizycznych zbliżonych do parametrów FENIX'a, gdyż im bardziej 

różnią się one od parametrów FENIX'a, tym bardziej prawdopodobne jest powstawanie naprężenia z powodu braku symetrii. 

 

WENTYLACJA I REGULACJA WILGOTNOŚCI 

Zarówno płyty FENIX Thin jak i Solid dostarczane przez firmę Arpa są zawsze pokryte folią ochronną. W przypadku płyt Solid, obie 

strony są pokryte folią ochronną. W celu poprawnego magazynowania, folia ochronna nigdy nie powinna być ponownie przesuwana 

tylko z jednej strony. Należy również pamiętać, że płyty FENIX i wsporniki  

z włókna drzewnego są materiałami wrażliwymi na zmiany wilgotności powietrza. Przykładowo FENIX rozszerza się  

o około 1,5 mm na metr bieżący zarówno w kierunku długości jak i szerokości. Dlatego też należy przewidzieć odpowiednią 

przestrzeń na rozszerzanie się pomiędzy jedną a drugą płytą. 
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PŁYTY CIENKOWARSTWOWE FENIX: OBRÓBKA 

Obróbka płyt FENIX Thin powinna być wykonana przez profesjonalistę przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Cały 

proces jest szczegółowo opisany w kolejnych rozdziałach dotyczących cięcia, frezowania, wiercenia, oklejania  

i klejenia. 

 
CIĘCIE 

Do cięcia cienkich elementów FENIX NTM zaleca się stosowanie pił z ostrzami z węglika wolframu lub z ostrzami 

diamentowymi w przypadku FENIX NTA. 

Te z węglika wolframu są w rzeczywistości trwałe, ale muszą być traktowane z ostrożnością, ponieważ mogą one 

łatwo ulec uszkodzeniu, jeśli wejdą w kontakt z powierzchniami metalowymi. 

Podczas procesu cięcia materiał może wytwarzać neutralny proszek. Personel wykonujący proces cięcia musi być 

odpowiednio przeszkolony, a sprzęt używany do cięcia materiałów na wymiar musi być odpowiedni do tego celu oraz 

dobrze utrzymany i skalibrowany. 

Każda firma produkcyjna pracująca z panelami musi upewnić się, że przeprowadzono odpowiednią ocenę ryzyka. 

 
Cięcie ręczne 

Jeżeli konieczne jest wykonanie robót na miejscu, stosuje się ręczne piły tarczowe. Narzędzie musi być dobrze 

naostrzone, aby nie wymagało dużego nacisku, co zmniejsza ryzyko odpryskiwania i/lub pękania materiału. Czynność 

ta powinna być zawsze wykonywana zgodnie z zasadami BHP. 

 

 

 

Profile wkładek wolframowych lub diamentowych montowanych na aktualnie dostępnych tarczach pilarskich 
 

Cięcie z użyciem maszyny stołowej 

Ten punkt dotyczy pił tarczowych. W celu uzyskania najlepszych wyników przy użyciu stołowych pilarek tarczowych należy 
wykonać następujące czynności. 

• Umieść płytę FENIX stroną pigmentowaną w kierunku przeciwnym do obrotu ostrza. Ponadto, należy dobrze 

podeprzeć i zabezpieczyć płytę za pomocą narzędzia dociskowego o regulowanej wysokości, aby zapobiec 

przesuwaniu się i wibracjom. 

• Korzystaj z dokładnego informatora. 

• Upewnij się, że tarcza piły jest wyrównana do powierzchni blatu i ma odpowiedni wypust. Możliwe jest również 

cięcie kilku płatów razem. W przypadku płyt z pigmentem tylko po jednej stronie, wszystkie płyty powinny być 

ułożone stroną z pigmentem do góry. Opcjonalnie, należy umieścić wszystkie płyty na "płycie zapasowej" o takiej 

samej lub wyższej twardości i fakturze niż płyty wycinane do kształtu. 

 
Zalecana specyfikacja dla pił tarczowych: 

• podział zębów: 10 do 15 mm; 

• prędkość cięcia: 3,000 do 4,000 obr; 

• prędkość obrotowa końcówki: 60 do 100 m/s 

• prędkość posuwu: 15 do 30 m/min. 

 
Ostrza nie powinny być zbyt cienkie. Jeśli mają mniej niż 2 mm grubości, tracą sztywność i drgają, przez co cięcie 

jest mniej precyzyjne. 

 

 

Zarys ostrza skierowanego do przodu 
 
 



FENIX 

9  

 

 

 

Cięcie płyt kompozytowych 

Wszystko, co zostało do tej pory wspomniane, dotyczy również cięć płyt kompozytowych z częścią pigmentowaną 

przyklejoną do jednej lub obu stron podpory. Podobnie w tym przypadku nie zaleca się stosowania pił taśmowych. 

Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy użyciu stacjonarnych pił tarczowych wyposażonych w podziałki oraz poprzez 

staranne ustawienie wysokości ostrza. Jakość cięcia zależy również od profilu i liczby zębów, prędkości obrotowej 

końcówki, prędkości posuwu oraz od kątów wejścia i wyjścia ostrza.  

Do cięcia płyt kompozytowych zalecamy: 

• wybór najbardziej odpowiedniego ostrza; 

• stosowanie niskiej prędkości posuwu i unikanie "atakowania" materiału; 

• obsługa ssawki do pyłu podczas obróbki. 

 
 Działania powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Piły tarczowe z ostrzem punktowym 
 

FREZOWANIE 

W zależności od okoliczności, frezowanie może być wykonywane na różne sposoby przy użyciu narzędzi ręcznych lub urządzeń 
wbudowanych na stałe. 

 
Frezowanie przy użyciu narzędzi ręcznych 

Dla dokładnej pracy zawsze konieczne jest użycie narzędzi do obróbki. Ręczne frezy, jak również szlifierki taśmowe 

lub tarcze szlifierskie są używane przede wszystkim do przycinania wystających krawędzi płyt już przyklejonych do 

wspornika. 

 
W takich przypadkach podstawę frezu należy przykryć filcem w celu ochrony strony pigmentowanej podczas pracy. 

Powierzchnia laminatu powinna być oczyszczona z wszelkich pyłów i śrutu. Niezbędne jest również usuwanie wiórów 

przez odsysanie w trakcie pracy. 

Do prawidłowego wykończenia obrabianego elementu wymagana jest prędkość obrotowa co najmniej 20.000 obr/min. 

Frezy wyposażone w dwa ostrza, proste i pochylone, nadają się do cięcia kwadratowego i fazowania. 

Aby uniknąć uszkodzenia narzędzi, frezowany fragment arkusza nie powinien wystawać poza podporę więcej niż 2-3 

mm. W przypadku pracy ciągłej lub większych nakładów zaleca się stosowanie elektronarzędzi z równoległymi 

ostrzami. 

 
Frezowanie przy użyciu urządzeń stałych 

Można zastosować frezarki lub stacje obróbki drzewnej z wrzecionami o wymiennych ostrzach. 

 
Zalecane narzędzia to frezy, tarcze lub wiertła z pełnego węglika wolframu lub ze stali z wkładkami z węglika 

wolframu bądź diamentu, z jednym lub kilkoma zębami pionowymi lub kątowymi. 

W przypadku zakrzywionych krawędzi lepiej jest najpierw wyciąć wymagany kształt wstępny, pozostawiając 1 mm 

nadwyżki. Następnym krokiem jest wykonanie frezowania do wymaganego kształtu końcowego. 

 

  Wygładzanie ręczne 

Do ręcznego wykończenia krawędzi lub sfazowania narożników można użyć różnych narzędzi, takich jak pilniki lub papier ścierny. Pilniki 
kwadratowe (a nie frezowane) służą do przycinania krawędzi lub fazowania ostrych narożników. Należy pamiętać, aby używać pilników w 
kierunku od strony pigmentowanej do rdzenia. Można również użyć pilników drobnoziarnistych lub papieru ściernego  I skrobaków 
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dwubiegowych. Aby uniknąć zarysowania powierzchni, należy postępować delikatnie i możliwie w ramach dwóch 

etapów: najpierw grubszym, a następnie drobniejszym papierem ściernym. 

 

WIERCENIE 

Przedstawione techniki mają zastosowanie zarówno do wykonywania otworów w pojedynczych płytach FENIX,  

jak i do nawiercania płyt, które są już przyklejone do wspornika. Operacje te powinny być wykonywane zgodnie  

z zasadami BHP. 

 
W celu uzyskania najlepszych rezultatów i zmniejszenia ryzyka wystąpienia rozłamów lub pęknięć, należy pamiętać  
o następujących zasadach: 

• Otwory na śruby powinny mieć średnicę co najmniej o 0,5 mm większą niż średnica samej śruby. Wynika to z faktu, 

że śruba musi mieć pewien luz we wszystkich kierunkach, nie stykając się z krawędziami otworu, aby umożliwić 

niewielkie zmiany wymiarów blachy spowodowane zmianami warunków środowiskowych oraz aby uniknąć pęknięć 

pojawiających się wokół samego otworu. 

• Prędkość obrotowa wiertarki nigdy nie powinna być taka, aby przegrzać powierzchnię płyty pigmentowej i uszkodzić ją. 

• Aby zapobiec odpryskom materiału wokół otworu wyjściowego wiertła, zalecamy umieszczenie płyty na desce z twardego 
drewna. 

• Aby zapobiec zbyt mocnemu " zaciskaniu się" śrub z łbem okrągłym, można zastosować podkładki z tworzywa sztucznego  
lub gumy. 

• Po wywierceniu otworu warto sprawdzić, czy jego krawędź jest czysta i gładka. Jeśli tak nie jest, należy  

   to ostrożnie poprawić, gdyż ewentualne mikropęknięcia mogą w przyszłości prowadzić do pęknięć. 

 
Wiertła 

Wybór wiertła zależy od wielkości otworu, który ma być wykonany. Zasadniczo chodzi o użycie narzędzi ręcznych, 

słupowych lub zastosowanie odpowiedniego narzędzia lub ośrodka obróbczego, które może zarówno frezować,  

jak i wiercić. 

• Wiertła kręte: najbardziej odpowiednie do wiercenia w płytach FENIX - specjalistyczne stalowe wiertła kręte  

do tworzyw sztucznych, o kącie wierzchołkowym 60° do 80° (a nie 120° jak w przypadku zwykłych wierteł  

do metalu), o ostrym kącie spirali i szerokim rowku do szybkiego odprowadzania wiórów. Zalecany kąt natarcia  

to 7° przy kącie natarcia 8°. 

•  Do większych odwiertów zalecane są wiertła do wycinania otworów. 

 
 

Wiercenie 

wiertłem 

krętym 

Wiercenie 

wiertłem do 

otworów 

 
 
 
 

 

 
 
 

Jak wykonywać cięcia wewnętrzne 

Poniższe informacje odnoszą się zarówno do płyt FENIX, jak i do płyt kompozytowych zawierających płyty FENIX  

z jednej lub z obu stron. Wykonując wewnętrzne cięcia frezarskie, należy wiedzieć, że cięcia pod kątem prostym 

mogą spowodować wyłamanie lub pęknięcie materiału. Aby temu zapobiec, wszystkie narożniki wycięć 

wewnętrznych powinny być równomiernie zaokrąglone, wypolerowane i wyszczotkowane, aby usunąć wszelkie wióry. 

Wewnętrzny promień zaokrąglonego narożnika musi być jak największy. W przypadku wycięć wewnętrznych  

o wymiarach boku do 250 mm, zaokrąglenie narożników powinno tworzyć promień co najmniej 5 mm. Jeśli długość 

wycięcia jest większa, promień narożników również powinien być większy. 

Przed wycięciem boku otworu lepiej jest uformować kąty wewnętrzne bezpośrednio przy pomocy frezarki  

lub wiertarki, zaokrąglając je do wymaganego promienia. Jeśli projekt wymaga wewnętrznych kątów prostych, 

należy je uzyskać poprzez połączenie arkuszy FENIX na każdym rogu za pomocą złączek doczołowych. 

 
Wycięcia pod kątem prostym mogą spowodować złamanie lub pęknięcie panelu. Narożniki wewnętrznych elementów wykończeniowych powinny być zaokrąglone 



FENIX 

11 

 

 

 

 
OKLEJANIE 
Płyty FENIX w wersji cienkiej mogą być oklejane tym samym kolorem o grubości 1,2 mm (dopasowany kolorystycznie 

materiał rdzeniowy) lub taśmą oklejającą typu ABS lub PP opracowaną we współpracy z producentami materiałów 

oklejających (np. Ostermann, Rehau i Döllken, BVR, GIPLAST, itd. 

Do oklejania krawędzi płyt FENIX NTM o grubości 1,2 mm należy stosować klej poliuretanowy. Obrzeża ABS  

lub polimerowe mogą być klejone za pomocą klejów topliwych, za pomocą nowych systemów laserowych  

lub za pomocą systemów powietrznych. 

Dla FENIX NTA zalecamy stosowanie taśm brzegowych ABS bezpośrednio na płycie FENIX NTA o grubości 1 mm  

i z wyłączeniem kleju topliwego. 

Przykłady obrzeży FENIX NTM i FENIX NTA są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej fenixforinteriors.com 

 
GIĘCIE 

0,9 mm FENIX NTM może być poddawany gięciu na zimno z promieniem zewnętrznym nie mniejszym niż 15 cm  

w systemach "forma-listwa"/"forma-listwa". 

0,7 mm FENIX NTA może być poddawany gięciu na zimno o promieniu zewnętrznym nie mniejszym niż 20 cm  

w systemach "forma-listwa"/"forma-listwa". 

Nie zalecamy procesu gięcia na gorąco, przy użyciu dynamicznych maszyn do postformingu, ponieważ  

na powierzchni akrylowej płyt FENIX obrabianych w ten sposób mogą wystąpić powierzchowne mikropęknięcia  

w części pigmentowanej. 

 

PRODUKCJA PŁYT KOMPOZYTOWYCH 

FENIX Thin jest półproduktem, który w prawie wszystkich swoich zastosowaniach wymaga przyklejenia do podłoża. 

 
Wspornik 

Wspornik podtrzymuje płytę i musi być odporny na odkształcenia. Wspornik powinien zatem zostać wybrany w 

zależności od charakterystyki zastosowania, przeznaczenia płyty kompozytowej oraz od warunków instalacji, zgodnie 

z następującymi cechami: 

• stabilność 

• płaskość 

• twardość 

• właściwości mechaniczne 

• jednorodność grubości 

• odporność na wodę i wilgoć 

• właściwości przeciwpożarowe 

 
Aby powierzchnia płyt FENIX wyglądała na idealnie gładką i jednolitą, powierzchnia podpory powinna mieć również 

podobne właściwości. Niedoskonałości na nośniku mają tendencję do przenoszenia się na powierzchnię płyty, 

szczególnie jeśli płyta jest bardzo cienka. Sklejka, płyty wiórowe i MDF są zazwyczaj doskonałymi podporami, 

ponieważ podobnie jak płyty FENIX podlegają zmianom wymiarów, co wynika z faktu, że są one również wykonane  

z celulozy. Czasami stosuje się również nośniki metalowe lub mineralne, papier pakowy i tworzywa piankowe. 

 

Możliwość dostosowania wsporników 

Poniższa tabela zawiera listę materiałów pomocniczych, które można łączyć z arkuszami FENIX oraz ich stopień dopasowania. 
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Rekomendowane wsporniki 

Wspornik Stopień zdolności adaptacyjnych

 
Panel z płyty 

wiórowej 

 
Sposoby mocowania zależne są od grubości panelu kompozytowego. 

Struktura płyty wiórowej ( forma wiórów, zawartość żywicy, gęstość itp.) w znacznym stopniu wpływa na jakość i właściwości 

jej powierzchni.  

Najbardziej odpowiednie do łączenia z laminatem dekoracyjnym są wielowarstwowe płyty wiórowe. 

Płyty wiórowe typu P3 EN 312-3 są idealnym podłożem dla FENIX-a w suchych obszarach klimatycznych i mogą być produkowane 

również z właściwościami ognioodpornym. 

Panele serii P5 EN 312-5 są odporniejsze na wilgoć i mogą być instalowane w obszarach o większej 

wilgotności.  

Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych skurczem i odkształceniem, płyty powinny być szlifowane 

równomiernie po obu stronach. 

   Panele muszą spełniać minimalne wymagania norm.  

   Gęstość nominalna powinna być nie mniejsza niż 650kg/m3.

 
 

Płyta z włókien o 

średniej lub dużej 

gęstości (MDF - HD 

Przed klejeniem należy je przeszlifować (zwykle wykonuje to producent). Wykonywane są w procesie "na sucho" i do łączenia włókien 

drewna wykorzystywane są żywice syntetyczne; mają jednolitą strukturę i delikatną fakturę, która umożliwia uzyskanie dobrze 

ukształtowanych wykończeń o gładkich krawędziach. Mogą być poddane obróbce w celu zwiększenia odporności na ogień i wilgoć.  

Ich gęstość nominalna powinna być nie mniejsza niż 800kg/m3. 
 

 

Panele ze sklejki Cienkie panele nie są samonośne. Techniki mocowania zależą od grubości płyty kompozytowej. Sklejki o niskiej gęstości w twardym 

drewnie, takie jak np. topola, nadają się szczególnie do klejenia do płyt FENIX. 

Panele laminowane Płyty laminowane nadają się tylko wtedy, gdy są uformowane z 

odpowiednio wąskich pasków. W przeciwnym razie w warunkach niskiej 

wilgotności mogą pojawić się pofalowania powierzchni. 

 
Wspornik o 

strukturze plastra 

miodu 

 
Mogą one być stosowane jako wewnętrzne elementy wspornika lub zespolone z ramą. Mogą być wykonane z drewna, metalu, 

impregnowanego papieru, kartonu (z recyklingu lub innego), poliwęglanu lub polipropylenu. 

W aluminium są idealne do tworzenia paneli, które są jednocześnie sztywne i lekkie, z obustronną powłoką panelową FENIX.  

Są one dostępne w różnych grubościach i wielkościach ogniw i są łączone klejami na bazie żywicy epoksydowej. 

W nieimpregnowanym papierze Kraft są one zazwyczaj stosowane jako rdzeń w płytach warstwowych ze sklejki lub w drzwiach panelowych; 
Są one również używane z wykorzystaniem laminacji bezpośredniej w zastosowaniach, w których ważniejsze są ograniczenia wagowe lub odporność 
na uderzenia. Impregnowany papier typu Kraft lepiej radzi sobie z wilgocią i jest zwykle używany w małych formacjach komórkowych. 
Tworzywa sztuczne, takie jak poliwęglan i polipropylen, są trwałe, lekkie i nie są podatne na wilgoć. 

 
 

Szkło hartowane Możliwym podłożem, na które można nanieść produkt FENIX jest szkło hartowane; w celu uzyskania jednolitych kolorów, również 

na krawędzi tafli szklanej, sugeruje się użycie specjalnych klejów poliuretanowych w połączeniu z farbą po stronie wyważenia 

podpory. 

 

Nie zalecane wsporniki 
 

Wspornik Stopień zdolności adaptacyjnych

 
Wsporniki na 

baize 

mineralnej 

 
Płyty betonowe, z krzemianu wapnia lub wermikulitowe. Dostępnych jest kilka niepalnych podpór, głównie na bazie krzemianu 

wapnia. Płyty FENIX mogą być stosowane wyłącznie na podporach wykonanych z unikalnego materiału, ponieważ są one bardziej 

odporne na rozwarstwienie. 
 

 

Wsporniki metalowe Metale mają odmienne właściwości wymiarowe w porównaniu z płytami FENIX. 

Aluminium i stal są odpowiednimi nośnikami, jeśli ich powierzchnia zostanie starannie przygotowana przed przyklejeniem płyt FENIX 

(klejem PUR lub epoksydowym). 

 
Spienione tworzywa 

sztuczne (polistyren, 

PCV, poliuretan, na 

bazie fenolu itp) 

 
Sztywne pianki są samonośnymi podłożami o dobrej izolacji termicznej; są odpowiednimi nośnikami do bezpośredniej laminacji. 

Pianki fenolowe mają dobre właściwości ognioodporne. Można je również zastosować jako "rdzeń" w ramach drewnianych. 

 
Powierzchnia 

gipsowa lub 

betonowa 

 
Nierówne powierzchnie tych podpór nie nadają się zwykle do bezpośredniego nakładania płyt. Ponadto 

przemieszczenia wymiarowe materiałów są w większości przypadków niekompatybilne. 

 
Proste 

powierzchnie z 

tynku lub tapet 

 
Ruch wymiarowy panelu na papierze może powodować pęknięcia. 

 
 

  Lite drewno    Takie rozwiązanie jest nieodpowiednie. Nieregularne ruchy wymiarowe powodują falowanie        
powierzchni. Jako podpora dla płyt może być stosowana tylko na małych powierzchniach. 

 

Sposób mocowania płyt FENIX do wsporników 

Po pierwsze, przed przystąpieniem do klejenia, powierzchnia arkusza i wspornika powinna być dokładnie oczyszczona z kurzu, 

tłuszczu i innych cząstek, które mogłyby spowodować wady lub plamy. 

 

Temperatura spajania 

Zwykle klejenie najlepiej przeprowadzać w temperaturze pokojowej, ale nigdy poniżej 15 °C. W wyższych temperaturach czas 

wiązania kleju ulega skróceniu. 

Zaleca się przeprowadzenie prób w celu sprawdzenia reakcji kleju oraz przestrzeganie wytycznych producenta kleju, które mogą 

być różne dla różnych rodzajów kleju lub warunków otoczenia. 

 
Kleje 

Wybór kleju, spośród wielu dostępnych rodzajów, powinien być uzależniony od rodzaju wspornika i przeznaczenia gotowego 

wyrobu. 
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Klasyfikacja klejów 

1. Na podstawie ich reakcji na ciepło: 

• Kleje termoplastyczne miękną pod wpływem ciepła. Do tej grupy należą kleje na bazie chloroprenu i 

neoprenu oraz na bazie PVAc (polioctanu winylu), silikonów, akryli, termo topliwe oraz kleje specjalne. 

• Kleje termoutwardzalne twardnieją pod wpływem ogrzewania, po początkowym zmiękczeniu. Należą do nich 

kleje na bazie mocznika i formaldehydu, melaminy i formaldehydu, rezorcynolu i formaldehydu, kleje 

fenolowe i poliuretanowe (jedno- lub dwuskładnikowe PUR) oraz żywice poliestrowe i epoksydowe. 

 
2. W oparciu o metodę aplikacji: 

• Kleje wysokociśnieniowe:: 
Wysoki nacisk i długi czas trwania. Nacisk wywierany jest w ustalonej temperaturze przez prasę mechaniczną  
lub hydrauliczną na płytę i podporę, które są w całkowitym zetknięciu. Do tej grupy należą kleje na bazie PVAc, 
akrylowe, mocznikowe i fenolowe oraz kleje na bazie rezorcynolu i formaldehydu. 

- Wysoki nacisk i krótki czas trwania. Nacisk wywierany jest przez krótki czas (klej kontaktowy statyczny) i 

równomiernie rozłożony poprzez uderzenie młotkiem lub przy użyciu gumowego wałka, czyli innymi słowy 

obciążenie budowanego arkusza. Do tej grupy należą neopren, chloropren i PVAc B2-B2. 

• Kleje niskociśnieniowe: 

- Niskie ciśnienie i długi czas działania. Kleje na bazie poliestru, kleje poliuretanowe PUR i kleje epoksydowe. 

- Niski nacisk i krótki czas działania. Kleje termo topliwe, do stosowania przy użyciu specjalnego sprzętu. 

 
Utwardzacze 

Kleje na bazie neoprenu stosowane są z utwardzaczem, który zwiększa odporność termiczną kleju. Kleje 

termoutwardzalne stosuje się z przyspieszaczami i katalizatorami, które zapewniają dobrą przyczepność, 

zmniejszając temperaturę i czas aplikacji. 

 
Metoda wiązania 

Istnieją różne rodzaje metod wiązania: 

• Kleje termo topliwe (do stosowania przy użyciu specjalnego sprzętu); 

• Klejenie przy użyciu pras: 

- Prasy na zimno. Można je stosować do blach stalowych i przy ograniczonym nacisku; 

- Prasy na gorąco. Można je stosować z blachami ze stali nierdzewnej, umieszczając blachę w każdej pustej komorze. 

 
Rodzaje klejów 

 

Kleje termoplastyczne 

 
Neopren/ 

Chloropren 

 
Na bazie polichloroprenu, dostępny w rozpuszczalniku lub w roztworze wodnym; z utwardzaczem lub bez. 

 
 

PVAc Emulsja na bazie octanu poliwinylu. 

Dostępny jako klej jedno- lub dwuskładnikowy: ten drugi wykazuje większą odporność na ciepło i wilgoć. Jeśli podłoże jest zwarte i 

jednolite, zapewnia on dobre połączenie, jest łatwy w użyciu i charakteryzuje się szybkim wiązaniem. Being liquid, it should be 

distributed carefully over the surface to prevent fibers or chips from lifting at a later stage. Ponieważ jest płynny, należy go 

dokładnie rozprowadzić po powierzchni, aby zapobiec późniejszemu podnoszeniu się włókien lub wiórów 

Związki akrylu 

Silikon 

Termo - topliwość 
 

Wykorzystywane głównie do klejenia krawędzi i montażu elementów. Nie wolno ich używać w pobliżu gorących powierzchni. 
 

 

 

Kleje termoutwardzalne 
 

Kleje mocznikowe (UF) Na bazie mocznika i formaldehydu. Trwałe i odporne na wysokie temperatury, ale o słabej odporności na wodę. Nakładany za 

pomocą prasy w wysokiej temperaturze. 
 

Kleje melaminowe Żywice syntetyczne otrzymywane przez polikondensację formaldehydu z melaminą. Odporne na wodę, ścieranie i wysoką 

temperaturę, o znacznej przejrzystości dla promieniowania świetlnego. 

 

Kleje na bazie 

rezorcynolu i 

formaldehydu 

 

Używać z gorącym lub zimnym ciśnieniem do klejenia panelu do odpornych na wilgoć i niektórych ognioodpornych 

wsporników. Dobra odporność na warunki atmosferyczne. 

 
 

Kleje fenolowe Odporne na działanie wody, czynników atmosferycznych i wysokich temperatur. Znacznie zmniejszają swoją objętość podczas wiązania. 
 

Kleje poliuretanowe Są one mocne i elastyczne, dobrze przylegają do gładkich lub porowatych powierzchni; lepiej niż inne kleje wytrzymują niskie 

temperatury, natomiast źle znoszą wysokie. Mają dobre właściwości wypełniania ubytków. Jedno lub dwuskładnikowe, doskonale 

nadają się do klejenia płyt na trudnych podłożach, takich jak styropian, metal, tworzywa sztuczne itp. 
 

Poliester Ten typ jest bardziej wrażliwy na ciepło niż inne kleje 
 

Żywice epoksydowe Dobrze wiąże się z wieloma materiałami i wymaga jedynie lekkiego docisku. Szeroka gama dostępnych utwardzaczy do klejów 

epoksydowych pozwala na uzyskanie czasu wiązania od kilku sekund (przy wysokiej temperaturze) do wielu minut lub godzin (w 

temperaturze pokojowej). Są one odporne i trwałe, mają dobre właściwości wypełniania ubytków, a po wyschnięciu w bardzo małym 

stopniu kurczą się objętościowo. 13 
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Sklejanie 

Poniższe środki ostrożności mogą pomóc w osiągnięciu optymalnych wyników i zmniejszyć ryzyko wystąpienia falistości, 

zniekształceń powierzchni (lub pęcherzy) i pęknięć. 

• Wstępnie przygotuj płytę w warunkach o temperaturze i wilgotności zbliżonych do tych, w których będzie zainstalowana. 

• Unikaj stosowania klejów kontaktowych, w szczególności nakładanych ręcznie, jeśli płyta ma być zainstalowana w miejscach 

raczej wilgotnych. 

• Kleje kontaktowe należy stosować tylko wtedy, gdy szerokość płyty nie przekracza 60 cm, przy czym klej należy nanieść 

równomiernie na obie powierzchnie w niezbyt grubej warstwie. 

• Dłuższy bok płyty kompozytowej należy przeciąć wzdłuż, zgodnie z kierunkiem szlifowania. Podczas cięcia kompozytu FENIX 

zmiany wymiarów są w rzeczywistości mniejsze wzdłuż niż w poprzek. 
 

Kleje i wsporniki 

 

Wsporniki 
Neopren 

Chloropren 

 

Oparte na drewnie 
•
 

Obróbka na zimno 

 
 

Kleje termoplastyczne 

 

PVAc 
Silikon 

Związki akrylowe 

 
•  

Obróbka na ciepło 

 
 
 

 
Mieszanki 

akrylowe topliwe 

 
• 

 
 
 
 

Kleje specjalne 

 
Papier o strukturze 

plastra miodu 

 
• 

Obróbka na zimno 

 
•  

Obróbka na ciepło
 

 

Plastik na bazie pianki lub plastra miodu 
Materiał -. 
Polistyren 

PVC • • 
 

Fenol - 

Formaldehyd 
• •

 
 

Poliuretan • 
 

Metalowa płyta lub 

struktura plastra miodu 
• •

 
 

Podkłady mineralne w 

arkuszach lub piankach gipsowych 
•
 

 

Beton • • 
 

Pianka betonowa • • 
 

Pianka szklana • • 
 

 

 
Kleje, które można stosować w zależności od rodzaju podpory 
 

Kleje termoplastyczne 

 
 

Wsporniki 

 
Kleje 

mocznikowe 
UF

 
Kleje 

melaminowe

 
Kleje na bazie 
rezorcynolu i 
formaldehydu

 
Kleje 

fenolowe

 
Kleje 

poliuretanowe

 
Poliester Epoksydy 

 
 

Drewno • • • • • • • 

 
Papier o strukturze 

plastra miodu 

 
• • • • • • • 

 
 

Plastik na bazie pianki lub plastra miodu 

Materiał -. 
Polistyren 

 • • 
 

PVC • • 

 

Fenol - 

Formaldehyd 

 
• • • • • • • 

 
 

Poliuretan • • • 

 

 Metalowa płyta lub 

struktura plastra miodu  

   Podkłady mineralne w 

arkuszach lub piankach gipsowych 
•
 

 
• • • • 

 
 

Beton • • • 
 

Pianka betonowa • • • 
 

Pianka szklana • • • 
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PANELE Z SERII SOLID FENIX: OBRÓBKA 

Ze względu na swój skład, panele serii FENIX Solid mogą się rozszerzać i kurczyć. 

Parametry dotyczące temperatury i wilgotności na przedniej i tylnej stronie nie powinny różnić się między sobą w dłuższych 
okresach czasu. 

Dlatego dolna strona płyty poziomej i tylna strona ściany pionowej powinny być dobrze wentylowane.  

Krawędzie paneli nie powinny pozostawać mokre przez dłuższy czas. 

Jeśli panele są mocowane za pomocą profili, powinny one być wyposażone w elementy odprowadzające wodę.  

Przy mocowaniu paneli należy uwzględnić maksymalny ruch 2,5 mm/m². 

Należy odpowiednio zwymiarować otwory i połączenia. Nie należy zbyt mocno dokręcać śrub, aby zapewnić panelom 

odpowiedni zapas wolnej przestrzeni. 

Panele FENIX Solid powinny być kondycjonowane przed obróbką i instalacją, aby mogły osiągnąć zrównoważony stan 

w swoim środowisku. 

Dzięki jednorodnemu złożeniu materiału możliwa jest obróbka obu stron oraz powierzchni. Obróbka płyty FENIX jest 

podobna do obróbki wysokiej jakości drewna twardego. 

Twardość płyt powoduje większe wymagania wobec narzędzi niż przy obróbce materiałów z drewna miękkiego.  

Zaleca się stosowanie narzędzi z twardego metalu. Do elementów o dużych wymiarach zalecane są narzędzia  

z końcówką diamentową. Zapewnia to bardzo dobre wykończenie i długą wytrzymałość narzędzi. 

 
CIĘCIE  

FENIX NTM powinien być cięty przy użyciu pił z ostrzami z węglika wolframu, a dla FENIX NTA - z ostrzami 

diamentowymi. 

Jeśli obwód cięcia nie jest dobrze zdefiniowany, FENIX NTA powinien być poddawany obróbce przy użyciu ostrzy  

i narzędzi dedykowanych do aluminium i stopów ogólnych. 

Podczas procesu cięcia materiał może wytwarzać proszki nieaktywne. Personel wykonujący proces cięcia musi być 

odpowiednio przeszkolony, a sprzęt używany do cięcia materiałów na wymiar musi być odpowiedni do danego celu 

oraz dobrze utrzymany i skalibrowany. 

Każda firma produkcyjna pracująca z panelami musi upewnić się, że przeprowadzono odpowiednią ocenę ryzyka. 

 
Poniższe ogólne wytyczne dotyczą cięć wykonywanych na płytach FENIX przy użyciu pił tarczowych. 

• Posuw: 7 - 22 m/min (23 - 72 ft/min). 

• Zęby: naprzemienne lub płaskie w kształcie litery V. 

 
Pozycjonowanie 

Zęby należy zawsze umieszczać po pigmentowanej stronie panelu. Cięcie 

krawędzi: lepsze efekty daje zastosowanie maszyn stołowych. 

Ostre krawędzie można zaokrąglić za pomocą papieru ściernego lub frezarki.  

Kąt natarcia: najlepszą wydajność uzyskuje się przy kącie natarcia 45°.. 

   Użyj gumowych podkładek, aby zapobiec przesuwaniu się paneli, jeśli maszyna nie jest wyposażona w ruchomy blat roboczy. 

 
Regulacja wysokości piły Zęby naprzemienne     Płaskie górne zęby w kształcie litery V 
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Cięcie stołową piłą tarczową 

Należy pamiętać, aby podczas cięcia, wiercenia i frezowania strona z pigmentem była skierowana do góry. 

Jeśli podczas obróbki strona pigmentowana musi być przesuwana po blacie roboczym maszyny, zalecamy położenie 

na blacie roboczym płyty ochronnej, np. z twardego drewna: 
 

Średnica Zęby Obroty na minutę            Grubość ostrza Regulacja wysokości ostrza 
 

mm inch mm inch mm inch 
 

300 ~12 72 ~ 6.000/min 3,4 ~ 1/8 30 ~ 1 
 

350 ~14 84 ~ 5.000/min 4,0 ~ 3/16 35 ~ 1 
 

400 ~16 96 ~ 4.000/min 4,8 ~ 3/16 40 ~ 1 
 

 
Cięcie ręczną piłą tarczową 

Przy użyciu ręcznej piły tarczowej strona panelu bez pigmentu powinna być skierowana do góry. 

 

Średnica Zęby Obroty na minutę              Grubość ostrza Regulacja wysokości ostrza 
 

mm Cale mm Cale mm Cale 
 

150 ~ 6 36 ~ 4.000/min 2,5 ~ 1/8 15 ~ 5/8 
 

200 ~ 6 36 ~ 4.000/min 3,0 ~ 1/8 20 ~ 3/4 
 

 

Wyrzynarka 

Wyrzynarka (z ostrzem węglikowym): wewnętrzne narożniki wycięć należy najpierw nawiercić otworami o średnicy  

8 - 10 mm (≈ 5/16 - 3/8 cala). Należy rozważyć użycie specjalnego ostrza do piłowania wyrzynarką do powierzchni 

pigmentowanych. 

 
FREZOWANIE 

Frezowanie form: 

• wiertła proste i ukośne do cięcia krawędzi i fazowania 

• wiertła szlifowane drążone lub okrągłe dla uzyskania zaokrąglonych krawędzi 

• diamentowe piły tarczowe do żłobień 

 
Materiał: 

  Frezy z twardego metalu lub diamentowe, frez ręczny lub frezarka dolnowrzecionowa 

Średnica      Obroty na minutę Prędkość Posuw 

mm cale    m/s  ft/s m/min ft/min 

20-25  ~ 1 ~ 18.000 - 24.000/min 20 - 30 ~ 65-100  5  ~ 16 
 

125 ~ 5 ~ 6.000 - 9.000/min 40 - 60 ~ 130-200 5-15 ~ 16 - 50 
 

 
Wzorce do obróbki obrzeży/frezowania 

Brzegi powinny być zabezpieczone, bez śladów piły  

i poszarpanych krawędzi.  

Dla lepszego wyglądu zaleca się polerowanie krawędzi. 

Ze względów funkcjonalnych i estetycznych można rozważyć kilka sposobów obróbki 

krawędzi.  

Kilka przykładów: 
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WIERCENIE 

Zaleca się stosowanie wierteł HSS z końcówką węglikową lub diamentową o kącie 60-80º.  

Płyty FENIX należy wiercić z wykorzystaniem blach nośnych. 

 
 

 

Duże otwory, np. pod urządzenia do podwieszania i mocowania, muszą być wiercone przy użyciu wierteł łączonych. 

Należy dokładnie dobrać prędkość wylotową wiertła, aby nie uszkodzić powierzchni produktu. Prędkość posuwu musi 

być zmniejszona o 50% tuż przed wyjściem wiertła z obrabianego przedmiotu. 

Podczas wiercenia należy zwiększyć przeciw nacisk przy użyciu drewna twardego lub równoważnego materiału,  

aby zapobiec pękaniu powierzchni. 

 
KLEJENIE 

Płyty serii FENIX Solid można przyklejać do siebie i do wielu materiałów za pomocą klejów jedno- lub 

dwuskładnikowych, takich jak kleje epoksydowe lub poliuretanowe. 

Klejenie jest często wykonywane razem z łączeniem mechanicznym, aby zapewnić wystarczający nacisk podczas suszenia. 

 
Wzmocnienie krawędzi płyt za pomocą listew z serii FENIX Solid: 

• upewnij się, że panele i listwy mają ten sam "kierunek cięcia".”; 

• wstępne przygotowanie płyt, listew i kleju powinno odbywać się w ten sam sposób ( zaleca się dostosowanie 

temperatury i wilgotności zgodnie z warunkami przyszłego użytkowania); 

• usunąć tłuszcz z powierzchni przeznaczonych do klejenia, delikatnie je schropowacić i upewnić się, że są wolne od kurzu; 

• ściśle przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta kleju. 

 

Typ kleju Aplikacja Czas trwania Nacisk Czas związania 

Kleje epoksydowe 100-250 g/m² W zależności od rodzaju 0,2 N/mm² 4-8 hrs at 20°C 

Poliuretan 100-250 g/m² W zależności od rodzaju  0,2 N/mm²  4-8 hrs at 20°C 
 

 

Zaleca się przeprowadzenie prób w celu sprawdzenia jak reaguje klej i zastosowanie się do wytycznych producenta 

kleju, które mogą się różnić dla poszczególnych rodzajów kleju lub warunków otoczenia. 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI 
Istnieją dwa główne systemy montażu paneli z serii FENIX Solid: 

• mechaniczny (śruby i nity) 

• chemiczny (klej) 

 
Aplikacja pionowa 

Elementy okładzinowe FENIX Solid mogą być stosowane jako tzw. elementy podwieszane. Oznacza to, że materiał 

jest montowany na ramie nośnej. Panel może być zamocowany w sposób widoczny lub niewidoczny. 

 
Przy określaniu ramy nośnej należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

• wymagania dotyczące nośności; 

• maksymalne odległości mocowania paneli; 

• niezbędne środki wentylacyjne lub regulujące wilgotność; 

• tolerancję na przesuwanie się paneli; 

• dostępne rozmiary paneli; 

• grubość każdej warstwy izolacyjnej; 

• możliwości mocowania w konstrukcji budynku (ściany); 

• wymagania prawne. 
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Rozwiązania narożnikowe 

Przy łączeniu dwóch płyt w narożniku należy pamiętać o uwzględnieniu ruchu płyt. Aby uniknąć naprężenia  

w miejscu łączenia, zaleca się, aby długość nogi elementu narożnego była jak najmniejsza (maks. 400 mm). 

 
Płyty Compact można łączyć w narożnikach na różne sposoby: 

• klejony profil narożny z aluminium lub tworzywa sztucznego 

• klejona listwa aluminiowa lub listwa z tworzywa sztucznego 

• wbudowana listwa i szczelina z podporą 
 

Połączenia i złącza 

Rozwiązania dla złączy pionowych obejmują: 

• złącze kompensacyjne 

• wbudowana bruzda 

• złącze wręgowane 

 
 

 

 

Aby umożliwić zmiany wymiarowe wynikające z różnic temperatur i wilgotności, należy pozostawić wolne złącza 

zarówno dla połączeń pionowych, jak i poziomych, tak aby panel mógł się przesunąć maksymalnie o 2,5 mm/m. 

Dzięki doskonałej obrabialności materiału możliwe jest dokładne uszczelnienie spoin pionowych i poziomych bez 

użycia profili pomocniczych. 

W przypadku grubości płyt co najmniej 8 mm, możliwe jest wykonanie połączeń w formie wręgów lub jako 

wbudowane połączenia rowkowe. 

 
Złącza poziome: W przypadku złączy poziomych można zastosować wbudowany rowek lub połączenia wręgowe. 

Połączenia muszą być wykonane w taki sposób, aby panele mogły się poruszać maksymalnie o 2,5 mm/m. Wgłębienie 

w złączu przylgowym musi być co najmniej dwa razy szersze niż samo złącze. 

 
Złącza pionowe: Wbudowane połączenia wpustowe mogą być stosowane do połączeń pionowych. Grubość panelu  

po każdej stronie rowka musi wynosić co najmniej 2,9 mm. W przypadku zastosowania rowków aluminiowych, 

wystarczająca jest grubość panelu 8 mm. 

 

Uszczelnianie fug za pomocą materiału uszczelniającego 

W przypadku zastosowania paneli FENIX we wnętrzach, gdzie wymagane są wysokie standardy higieniczne, często 

preferowane są konstrukcje ścienne z hermetycznymi uszczelkami. 

Następnie fugi są uszczelniane elastycznym kitem. Ten materiał uszczelniający musi być odporny na pleśń zgodnie  

z ISO 846 i odporny na środki dezynfekujące, jeśli jest używany w wyżej wymienionych zastosowaniach. 

Co więcej, aby osiągnąć najlepsze połączenie pomiędzy materiałem uszczelniającym a płytą, należy unikać 

przeciągów, wilgoci, kurzu i brudu. 

Zalecamy stosowanie paneli serii FENIX Solid w połączeniu z kitem silikonowym lub poliuretanowym. 

 
Ważne wskazówki dotyczące nakładania elastycznego materiału uszczelniającego: 

• złącza muszą być całkowicie czyste, suche i wolne od tłuszczu. 

• W razie potrzeby należy zastosować podkład ułatwiający łączenie. 

• Materiał uszczelniający nie może w żadnym wypadku przylegać do odwrotnej strony (klejenie z trzech x stron), 

ponieważ może to spowodować pęknięcie płyty. Wskazane jest zastosowanie folii rozdzielającej lub pióra 

polietylenowego. 

• Aby materiał uszczelniający nie był poddawany nadmiernym obciążeniom, spoiny fugowe powinny być 

wystarczająco szerokie, a ich głębokość nie powinna być większa niż szerokość. 

 
Widoczne mocowanie za pomocą śrub lub nitów 

Panele serii FENIX Solid mogą być mocowane do drewnianej konstrukcji nośnej za pomocą wkrętów fast fix  

lub do metalowej konstrukcji nośnej za pomocą nitów aluminiowych. 

Konstrukcja nośna musi być zamontowana w taki sposób, aby obszar za panelem był wentylowany. Dzięki temu 

temperatura i wilgotność będą takie same po obu stronach panelu. 
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Przy mocowaniu paneli za pomocą śrub lub nitów należy pamiętać, aby panele mogły się swobodnie i równomiernie poruszać. 

• Średnica wszystkich wstępnie wywierconych otworów w panelach powinna wynosić 8 mm przy zastosowaniu 

wkrętów fast fix o średnicy 4 mm. 

• W przypadku zastosowania nitów o średnicy 5 mm, jeden otwór - umieszczony w środkowej części panelu - musi 

być nawiercony wstępnie wiertłem o średnicy 5,1 mm, pozostałe otwory należy nawiercić wiertłem o średnicy 10 

mm. W nitownicy należy użyć specjalnej końcówki, aby utrzymać główkę nitu w odległości 0,3 mm od powierzchni 

panelu. 

• Wszystkie złącza muszą mieć co najmniej 8 mm szerokości. 

• Grubość panelu: minimum 6 mm (ze względu na efektywność i wydajność zalecana jest minimalna grubość 8 

mm). 

 

b a = pozioma i pionowa odległość mocowania ( patrz - tabela)  

b = odstęp między mocowaniami krawędzi 

a minimum 20 mm 
10-krotność maks. dopuszczalnej grubości panelu  

Zalecana maksymalna wysokość panelu: 3050 mm 

a Uwaga: 

Odległości mocowania przy zastosowaniu sufitowym 

należy pomnożyć przez 0,75 

a 

 
 
 

a 

b 

b a a b 

 

Maksymalna odległość mocowania (mm) Grubość panelu (mm) 
 

6 8 10 

2 mocowania w jednym kierunku 450 600 750 

3 lub więcej mocowań w jednym kierunku 550 750 900 

Widoczne mocowanie na śrubach do wspornika drewnianego   Widoczne mocowanie na śrubach na metalowym wsporniku 

 

 
Niewidoczne mocowanie za pomocą kleju 

Płyty FENIX mogą być mocowane do drewnianej lub metalowej podpory za pomocą specjalnego rodzaju kleju, 

pozwalającego na zróżnicowanie wymiarów zarówno powłoki, jak i podpory. W celu uzyskania wysokiej jakości 

połączeń należy przestrzegać wytycznych producentów klejów. 

Arpa nie ponosi odpowiedzialności za dobór i zastosowanie klejów w systemach mocujących. 

Konstrukcja pod ramowa powinna być zmontowana w taki sposób, aby obszar za panelem był wentylowany. Dzięki 

temu temperatura i wilgotność będą takie same po obu stronach panelu. 

Klej należy nakładać tylko w kierunku pionowym i zawsze na całej wysokości płyty. Wszystkie połączenia muszą mieć 

szerokość co najmniej 8 mm. 

Maksymalny rozmiar montażowy panelu to 3050 mm x 1300 mm. Ze względu na efektywność i wydajność nie zaleca 

się stosowania grubości poniżej 8 mm. 
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a a 

 

 
Klej wraz z taśmą dwustronną do tymczasowego mocowania w czasie wiązania kleju: 

 

 

 

 
Maksymalne odległości mocowania w poziomie (a): 
 

Maksymalne odległości mocowania (mm)  Grubość panelu (mm) 
 

8 10 

2 mocowania w jednym kierunku 600 650 

3 lub więcej mocowań w jednym kierunku 650 650 
 

 
Blaty robocze poziome 

Płyty serii FENIX Solid mogą być stosowane jako blaty robocze lub jako blaty stołów. 

 
Grubość 

Minimalna grubość: 10 mm. 

Grubość płyty i odległości mocowania, jak również oczekiwana nośność są bezpośrednio powiązane i muszą być odpowiednio 

obliczone. 

 
Mocowanie 

Montować za pomocą wkładek lub śrub gwintowanych. 

 
Maksymalna głębokość otworu jest równa grubości panelu minus 3 mm. Średnica otworu w panelu powinna być 

zgodna z instrukcjami dostawcy środków mocujących i być w stanie wytrzymać trzpień śruby. 

 
Otwory w konstrukcji nośnej muszą umożliwiać ruch płyt: należy wywiercić otwory szczelinowe lub upewnić się, że 

średnica otworów jest równa średnicy śruby + 3 mm. W przypadku łączenia więcej niż dwóch płyt (np. w przypadku 

długich ław ściennych) w konstrukcji nośnej należy zawsze wykonać otwory szczelinowe o odpowiedniej długości. 

 
Wspornik 

Podpory stalowe lub aluminiowe powinny być wystarczająco mocne i sztywne, aby zapobiec wypaczeniu panelu  

w wyniku obciążenia wywieranego na górną powierzchnię. Jeżeli pod płytą montowane są inne elementy (szuflady, 

skrzynki, rury), to wspornik musi być odpowiednio zwymiarowany. 

Odległość między wspornikiem a krawędzią obrabianej płyty powinna być mniejsza niż 25 cm. 

 
MONTAŻ PANELI RDZENIOWYCH W DOPASOWANYM KOLORZE 

Obróbka płyt typu FENIX Solid z dopasowanym kolorem jest taka sama jak obróbka płyt typu FENIX Solid w kolorze 

czarnym. Wszystkie produkty są kompatybilne z większością narzędzi oraz technik stosowanych do obróbki zwykłych 

płyt, jednak aby w pełni wykorzystać ich potencjał, konieczne jest zastosowanie technik dodatkowych. 

 
Przechowywanie i transportowanie 

Skład płyt typu FENIX Solid z dopasowanym kolorem sprawia, że są one nieco bardziej kruche niż płyty typu FENIX 

Solid w kolorze czarnym, dlatego też należy obchodzić się z nimi ze szczególną ostrożnością. 

Należy je zawsze przechowywać w pozycji poziomej. Nie zaleca się przechowywania w pionie ze względu na ryzyko 

uszkodzenia krawędzi. Krawędzie i narożniki są szczególnie narażone i mogą ulec uszkodzeniu w wyniku 

uderzeń. Warunki przechowywania są takie same jak te zalecane dla zwykłych paneli kompaktowych. 
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Czynności związane z obróbką mechaniczną 

Wszystkie tradycyjne narzędzia i maszyny używane dla płyt FENIX Solid w kolorze czarnym mogą być używane 

dla płyt FENIX Solid w kolorze dopasowanym, przy czym zalecamy przestrzeganie wszystkich ogólnych zaleceń 

dotyczących obróbki. 

 

Jak przyciąć panele 

Zastosuj ten sam standardowy sprzęt, który jest używany dla innych paneli typu FENIX Solid. 

 
Narzędzia do cięcia i ostrza pił powinny być zawsze ostre, aby uniknąć odprysków. Ze względu na to, że dopasowane 

kolorystycznie płyty rdzeniowe FENIX Solid są bardziej kruche, przy cięciu piłą tarczową należy zachować środki 

ostrożności, aby uniknąć odprysków na dolnej stronie, np: 

• obniżenie piły w powierzchni roboczej; 

• zmniejszenie kąta pochylenia piły poprzez umieszczenie pod cięciem kawałka twardej płyty; zmiana piły na taką, 

która ma zęby o kącie ujemnym; 

• uwzględnienie dodatkowej ilości na przycięcie krawędzi. 

 
Duże płyty mogą być cięte przez nacinanie, trzeba jednak zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec ich rozpadaniu się. 

 
Klejenie 

Aby uzyskać zadowalający wizualnie efekt końcowy, zaleca się stosowanie niepigmentowanych lub przezroczystych 

klejów szybkoschnących. 

 
Montaż 

Aby uzyskać dobry efekt przy łączeniu dwóch paneli z rdzeniem w kolorze zgodnym z FENIX Solid, zaleca się 

zastosowanie mechanicznego systemu mocowania. 

 
Utrata struktury 

Różnorodne operacje obróbki i punktowania mogą być wykonywane na płytach rdzeniowych typu FENIX Solid w 

dopasowanym kolorze. Należy jednak pamiętać, że punktowanie zmienia strukturę powierzchni FENIX i prowadzi do 

utraty wszystkich specyficznych właściwości produktu. 
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ARPA INDUSTRIALE S.p.A.  

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
 

1. Definicje i interpretacja 
W niniejszych OWS (o ile z kontekstu nie wynika inaczej), poniższe 

słowa i zwroty będą miały następujące znaczenie: " OWS" oznacza 

niniejsze ogólne warunki sprzedaży. "Umowa" oznacza umowę 

sprzedaży towarów zawartą przez lub w imieniu Arpa Industriale 

S.p.A. ("sprzedający") z partnerem, któremu sprzedający dostarcza 

towary ("kupujący"), która powstaje po przyjęciu zamówienia i/lub 

podpisaniu umowy przez upoważnionego przedstawiciela 

(przedstawicieli) sprzedającego. "Towary" oznacza wszystkie 

produkty każdego rodzaju produkowane przez sprzedającego i 

wszystkie urządzenia, produkt i usługi dostarczane przez 

sprzedającego. 

"Zamówienie" oznacza zamówienie towaru otrzymane przez 
sprzedającego od kupującego, zawierające następujące elementy: 

(a) numer zamówienia i datę zamówienia; (b) miesiąc, którego 

dotyczy zamówienie; (c) ilości i kody produktów zamówionych 

towarów; (d) termin dostawy każdego towaru, wynoszący co 

najmniej 30 dni od daty otrzymania przez sprzedającego 

zamówienia; (e) ceny obliczone zgodnie z art. 3, Na podstawie 

ilości i cech towarów. 

 
2. Zakres 

2.1 Niniejsze OWS regulują każdą umowę zawartą przez 

sprzedającego w związku z dostawą lub sprzedażą towarów przez 

sprzedającego. Po podpisaniu niniejszych OWS przez Kupującego, 

w przypadku braku pisemnej umowy wyraźnie uchylającej 

którekolwiek lub wszystkie OWS, żadne inne warunki, zarówno 

wyraźne, jak i dorozumiane, zawarte w zamówieniu lub w inny 

sposób wynikające z przyjętego zwyczaju, praktyki lub przebiegu 

transakcji, nie będą regulować ani wpływać na umowę z tym 

samym Kupującym. Wszelkie zapytania ofertowe wydane przez 

sprzedawcę nie stanowią oferty, a sprzedawca zastrzega sobie 

prawo do wycofania lub zmiany zapytania ofertowego w dowolnym 

momencie przed przyjęciem zamówienia przez sprzedawcę. 

2.2 Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę jest skuteczne tylko 

wtedy, gdy takie przyjęcie ma formę pisemną (w tym za 

pośrednictwem poczty elektronicznej) i jest podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Sprzedawcy. 

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia tylko takich ilości 

towaru, jakie zostały określone w odpowiednim zamówieniu. 

 
3. Kalkulacja ceny 

3.1 Cena do zapłaty przez Kupującego za towary będzie 

równa cenie podanej w ważnym kosztorysie wystawionym 

przez Sprzedawcę lub, w przypadku braku ważnego 

kosztorysu, aktualnej cenie katalogowej Sprzedawcy za dany 

towar, pomniejszonej o ewentualny rabat, jeśli został on 

uzgodniony na piśmie przez Kupującego i Sprzedawcę. Oferty 

sprzedającego są ważne przez okres 30 dni od daty ich 

wystawienia, o ile sprzedający nie uzgodni inaczej na piśmie. 

Kopie aktualnego cennika Sprzedającego są dostępne na 

życzenie. 

3.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w 

dowolnym momencie. W przypadku podwyżki cen, Kupujący 

będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 20 dni 

od daty otrzymania przez Kupującego pisemnego 

powiadomienia o takiej podwyżce cen. Prawo do odstąpienia 

od umowy nie ma zastosowania w przypadku podwyżki cen, 

która bezpośrednio wynika ze wzrostu kosztów produkcji 

danych towarów, których nie można przypisać 

sprzedającemu, w szczególności, wzrostu obowiązującego 

podatku od wartości dodanej, frachtu lub stawek celnych 

i/lub ogólnego wzrostu cen danych surowców. 

 
4. Dostawa 

4.1 Warunki dostawy uznaje się za nieistotne, o ile nie 

uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Dostawa przez 

Sprzedawcę zgodnie z ustaleniami stron będzie miała 

miejsce tylko wtedy, gdy do uzgodnionego miejsca 

przeznaczenia można dojechać pojazdem o masie do 40 ton. 

W przeciwnym razie towar zostanie dostarczony za pomocą 

lżejszych pojazdów, przy czym wszelkie koszty dodatkowe, 

w tym koszty przeładunku i płac, poniesie kupujący. 

Kupujący musi zapewnić w uzgodnionym miejscu 

przeznaczenia obecność prawidłowo działającego wózka 

widłowego o ładowności co najmniej 2.500 kg i długości 

wideł co najmniej 1,5 metra. 

 
5. Płatność 
Płatności należy dokonać wobec Sprzedawcy w ciągu 30 dni 

od daty wystawienia odpowiedniej faktury, o ile nie 

uzgodniono inaczej na piśmie. Termin płatności uważa się za 

termin esencjonalny [termine essenziale] dla Sprzedawcy, 

zgodnie z art. 1457 włoskiego kodeksu cywilnego ("I.C.C.") 

5.2. Koszty związane z płatnością, w tym m.in. opłaty 

pobierane przez banki oraz koszty związane z wystawieniem 

dokumentów przewozowych, ponosi kupujący.. 

5.3 Z zastrzeżeniem postanowień art. 1243 k.c. potrącenie 
jest możliwe tylko wtedy, gdy wierzytelność wzajemna 

zostanie uznana na piśmie przez sprzedawcę o w 

prawomocnym orzeczeniu właściwego sądu. 

 
6. Opóźnienie w płatnościach 

6.1 Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminach 

określonych zgodnie z art. 5. Powyższe a) kupujący zostanie 

uznany za zwlekającego z mocy prawa, a odsetki za zwłokę 

obliczone zgodnie z przepisami dekretu ustawodawczego nr 

231 z 2002 r. będą miały zastosowanie; (b) z zastrzeżeniem 

innych praw sprzedawcy, sprzedawca zastrzega sobie prawo 

do natychmiastowego zaprzestania dostarczania kupującemu 

jakichkolwiek dalszych towarów w ramach umów 

istniejących między sprzedawcą a kupującym, bez 

jakiejkolwiek odpowiedzialności sprzedawcy. 

 
7. Reklamacje 

7.1 Przez "reklamację" rozumie się każdą skargę Kupującego 

dotyczącą jakości towarów, spowodowaną wyłącznie wadami 

materiału i wykonania w procesie produkcji. Niezwłocznie po 

otrzymaniu towarów, kupujący jest zobowiązany do 

sprawdzenia, czy dostarczone towary są zgodne z umową i 

nie posiadają wad. 

7.2 Kupujący powinien złożyć reklamację w formie pisemnego 

powiadomienia Sprzedawcy o wszelkich wadach dostarczonych 

towarów, podając wszystkie uzasadnione szczegóły, w ciągu 8 dni 

od daty dostawy (w przypadku wad widocznych), a w przypadku 

wad ukrytych, niezwłocznie po ich wykryciu przez Kupującego. 

Reklamacje muszą być składane na piśmie, z podaniem szczegółów 

zamówienia, numeru (numerów) opłaty, jak również numerów 

faktur i rachunków wyładunkowych oraz wszelkich uzasadnionych 

szczegółów dotyczących domniemanej wady. 

7.3 Towar, którego dotyczy reklamacja, nie może być odesłany 
przez Kupującego do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca wyrazi na 

to wyraźną pisemną zgodę. Bez naruszania postanowień art. 10 

poniżej, jeśli sprzedawca uzna reklamację za uzasadnioną, 

sprzedawca ma prawo domagać się zwrotu towaru. 10 poniżej, 

jeśli sprzedawca uzna za uzasadnioną reklamację, sprzedawca 

będzie miał możliwość - według swojego uznania i biorąc pod 

uwagę interesy kupującego oraz charakter reklamacji - do: (a) 

dostarczenia brakującej części lub części; i/lub (b) udzielenia 

obniżki ceny; i/lub (c) naprawy dostarczonych towarów; i/lub (d) 

wymiany dostarczonych towarów; i/ lub (e) zwrotu ceny zakupu w 

zamian za odesłanie dostarczonych towarów na koszt kupującego. 

7.4 W razie wątpliwości przyjmuje się, że Sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności za wady, których nie można przypisać 

materiałom użytym przez Sprzedawcę oraz/lub brakom w 

wykonaniu towarów przez Sprzedawcę. Z wyjątkiem postanowień 

niniejszego art. 7 niniejszych OWS w odniesieniu do reklamacji, 

wszystkie warunki, gwarancje i oświadczenia wyraźne lub 

dorozumiane przez ustawę, prawo lub w inny sposób w odniesieniu 

do dostawy lub opóźnienia w dostawie towarów są wyłączone w 

najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. 

 
8. Instrukcje i porady 

8.1 Sprzedawca może przekazać Kupującemu pisemne instrukcje, 

regulacje i wytyczne dotyczące przechowywania, obróbki lub 

przetwarzania, używania lub stosowania towarów, które mają być 

dostarczone lub już zostały dostarczone. W zakresie, w jakim 

Kupujący odsprzedaje lub w inny sposób przekazuje dostarczone 

towary jakiejkolwiek osobie trzeciej, niezależnie od tego, czy po 

obróbce lub przetworzeniu takich towarów, czy też nie, jest on 

zobowiązany do udostępnienia takiej osobie trzeciej wspomnianych 

instrukcji, przepisów i wytycznych w odpowiednim zakresie. 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 

poniesione przez kupującego lub jego 

kupujących/agentów/kontrahentów z powodu nieprzestrzegania 

lub niewłaściwego przestrzegania instrukcji, przepisów i 

wytycznych dostarczonych przez sprzedającego. Sprzedający nie 

odpowiada w żaden sposób za treść porad i konsultacji udzielonych 

bez konkretnego, odrębnie uzgodnionego wynagrodzenia dla 

kupującego. 

 
9. Siła wyższa 
9.1. "Siła wyższa" oznacza wszelkie okoliczności pozostające poza 

kontrolą sprzedającego, które czasowo lub trwale uniemożliwiają 

wywiązanie się z umowy, takie jak wojna lub ryzyko wojny, 

zamieszki, całkowita lub częściowa mobilizacja, strajki, brak 

surowców, opóźnienie w dostawie towarów i/lub surowców przez 

dostawców, nieprzewidziane okoliczności w przedsiębiorstwie, 

trudności transportowe, ograniczenia importowe i/lub eksportowe, 

mróz, pożar, epidemia, działanie siły wyższej i wszelkie inne 

nieprzewidziane przeszkody, które całkowicie lub częściowo 

uniemożliwiają produkcję lub transport towarów. Przepisy 

ustanowione w niniejszym artykule będą miały zastosowanie 

również w przypadku, gdy okoliczności, o których mowa, wystąpią 

w odniesieniu do zakładów, dostawców lub innych podmiotów 

gospodarczych, od których lub od których sprzedawca nabywa 

towary lub usługi. 

 
10. Odpowiedzialność 

10.1 Nie naruszając postanowień art. 7 odpowiedzialność 

Sprzedawcy z tytułu umowy, w tym odpowiedzialność za 

niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie lub za wady 

dostarczonych towarów, będzie ograniczona do kwoty netto 

zafakturowanej za dany towar. Sprzedający nie będzie 

odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, od których kupujący jest 

ubezpieczony. Te same ograniczenia określone w niniejszym art. 

10.1 mają zastosowanie w przypadku, gdy Sprzedawca zostanie 

pociągnięty do odpowiedzialności przez Kupującego z innych 

przyczyn niż naruszenie umowy. 

10.2. Wysyłanie wiadomości do sprzedającego za pomocą 

jakichkolwiek środków elektronicznych, o ile sprzedający i 

kupujący nie zawarli w tym celu specjalnej pisemnej umowy, 

będzie odbywało się na ryzyko kupującego. Sprzedawca nie będzie 

odpowiedzialny za nieotrzymanie, niekompletne dotarcie lub 

nieprawidłowe dotarcie jakiejkolwiek wiadomości wysłanej drogą 

elektroniczną. 

10.3 Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa powyżej, nie 

mają zastosowania w przypadku oszustwa lub rażącego zaniedbania 

ze strony sprzedawcy. Niezależnie od postanowień art. 1460 k.c. 

I.C.C., a także zgodnie z art. 1462 K.C., kupujący nie jest 

uprawniony z jakiegokolwiek powodu (w tym, bez ograniczeń, z 

powodu niewykonania przez sprzedającego któregokolwiek z jego 

zobowiązań wynikających z umowy) do wstrzymania lub opóźnienia 

wykonania swoich zobowiązań - w szczególności zapłaty ceny w 

terminach określonych zgodnie z przepisami art. 5.1 powyżej - 

wynikających z umowy 

 
11. Prawo własności I przeniesienie ryzyka 

11.1. Towary dostarczone przez sprzedającego podlegają ryzyku 

kupującego natychmiast po dostarczeniu do kupującego lub do 

depozytu na zlecenie kupującego. Tytuł prawny nie przechodzi na 

kupującego, dopóki kupujący nie zapłaci, nie spełni lub nie 

podejmie wszelkich zobowiązań powstałych na mocy umów na 

rzecz kupującego. Kupujący (i) udzieli pomocy we wszystkich 

rozsądnych działaniach, które sprzedający chce podjąć w celu 

ochrony dostarczonych towarów i/lub prawa własności do tych 

towarów oraz (ii) jest zobowiązany do zachowania należytej 

staranności w utrzymaniu i odpowiednim ubezpieczeniu 

dostarczonych towarów z zastrzeżeniem prawa własności. 

11.2 W przypadku, gdy osoby trzecie dokonają zajęcia (sequestro 

i/lub pignoramento) w odniesieniu do dostarczonych towarów 

objętych zastrzeżeniem własności lub w przypadku, gdy osoby 

trzecie będą chciały ustanowić lub egzekwować jakiekolwiek 

prawa w odniesieniu do tych towarów, kupujący niezwłocznie 

powiadomi o tym sprzedawcę na piśmie. Kupujący nie może 

zastawiać ani w inny sposób obciążać towarów objętych prawem 

własności. Po obróbce lub przetworzeniu wspomnianych towarów 

sprzedający stanie się współwłaścicielem powstałych w ten sposób 

towarów, a kupujący automatycznie rozpocznie posiadanie tych 

towarów również na rzecz sprzedającego.

 
11.3 W przypadku, gdy kupujący nie wywiąże się z płatności 
wynikających z umowy lub nie wywiąże się z takich zobowiązań w 

terminie, lub w przypadku, gdy istnieją uzasadnione obawy, że tak się 

stanie, oprócz innych praw i środków zaradczych sprzedającego, 

również zgodnie z postanowieniami niniejszych OWS, sprzedający 

będzie uprawniony do przejęcia wszelkich dostarczonych towarów, 

które podlegają prawu własności, o którym mowa w niniejszym 

artykule, oraz do odebrania towarów kupującemu lub osobom trzecim 

posiadającym towary w imieniu kupującego, lub do ponownego 

posiadania takich towarów. Kupujący zapewni wszelką współpracę 

wymaganą w tym zakresie. 

 

12. Prawa własności intelektualnej 

12.1. Kupującemu nie przysługują żadne prawa do patentów, praw 

autorskich, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych projektów, 

nazw handlowych, znaków towarowych lub logo, będących 

własnością Sprzedającego lub przez niego wykorzystywanych 

("prawa własności intelektualnej Sprzedającego"), Kupujący 

poinformuje Sprzedającego, gdy tylko dowie się o jakimkolwiek 

potencjalnym, zagrażającym, domniemanym lub faktycznym 

naruszeniu praw własności intelektualnej Sprzedającego i udzieli 

wszelkiej pomocy i informacji wymaganej przez niego w rozsądnym 

zakresie w związku z takim naruszeniem oraz, na żądanie 

Sprzedającego, na koszt Sprzedającego, przyłączy się do wszelkich 

postępowań sądowych lub innych postępowań związanych z takim 

naruszeniem. 

 

13. Opakowanie 

13.1 W przypadku, gdy towary zostaną dostarczone Kupującemu w 

opakowaniu użyczonym przez Sprzedawcę. Kupujący musi zwrócić 

Sprzedawcy takie opakowanie z opłaconym przewozem, w dobrym 

stanie i bez pozostałości produktu, najpóźniej w ciągu trzech 

miesięcy od dostawy. W przypadku, gdy opakowanie nie zostanie 

zwrócone w terminie określonym powyżej lub gdy jest uszkodzone 

i/lub zawiera pozostałości produktu, kosztami wymiany lub 

naprawy i/lub czyszczenia lub utylizacji takiego opakowania 

Sprzedający obciąży Kupującego. 

 
14. Niepowodzenie po stronie kupującego 

14.1. W przypadku gdy kupujący dopuści się zwłoki i/lub 

sprzedający będzie miał uzasadnione podstawy, aby obawiać 

się, że kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań 

płatniczych lub nie wywiąże się z nich w terminie, 

sprzedający będzie uprawniony, bez obowiązku zapłaty 

jakiegokolwiek odszkodowania i bez uszczerbku dla wszelkich 

praw, do których sprzedający jest dalej uprawniony, do: (a) 

żądania zapłaty z góry lub żądania odpowiedniej gwarancji i 

zabezpieczenia; (b) zawieszenia wykonania, w całości lub w 

części, wszystkich umów z kupującym; (c) odwołania 

uzgodnionych warunków płatności, tak że wszystkie zaległe 

należności staną się natychmiast wymagalne; lub (d) zawiesić 

wykonanie swoich zobowiązań, również tych wynikających z 

innych umów z kupującym. 

 
15. Prawo do wypowiedzenia umowy 

15.1 Bez uszczerbku dla postanowień niniejszych OWS oraz innych 

praw i środków zaradczych przysługujących Sprzedawcy, 

Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę z Kupującym zgodnie z 

art. 1456 Kodeksu Cywilnego, wstrzymać dalsze dostawy do 

Kupującego i zatrzymać towary w transporcie niezwłocznie po 

wystąpieniu któregokolwiek z następujących zdarzeń: : (a) 

niezapłacenie przez kupującego w wyznaczonym terminie sum 

należnych sprzedającemu w związku z umową jako całość 

wynagrodzenia, zaliczki lub salda; (b) naruszenie przez kupującego 

postanowień art. 5, 6, 8, 11, 12, 16.2 niniejszych OWS. 

15.2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, bez 

uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw i środków prawnych 

sprzedawcy, sprzedawca będzie miał prawo: (a) wejść do 

pomieszczeń znajdujących się w posiadaniu, zajmowanych lub 

kontrolowanych przez kupującego lub do których kupujący ma 

jakiekolwiek prawo dostępu i odzyskać wszelkie towary będące 

własnością sprzedawcy, przy czym rozumie się, że żaden towar nie 

może zostać sprzedany lub w inny sposób wydany przez kupującego 

jakiejkolwiek osobie trzeciej po upływie sześciu miesięcy od daty 

rozwiązania umowy; (b) do zapłaty wszystkich kwot należnych 

sprzedającemu od kupującego za wszystkie towary dostarczone 

kupującemu przez sprzedającego; oraz (c) do zapłaty niezwłocznie 

po wystawieniu faktury kwoty równej utraconemu zyskowi oraz 

rzeczywistemu kosztowi pracy, usług i materiałów w odniesieniu do 

częściowo ukończonych towarów oraz do zapłaty niezwłocznie po 

wystawieniu faktury ceny umownej należnej za ukończone towary, 

niezależnie od tego, czy zostały dostarczone, czy też nie. 

 
16. Poufność – cesja umowy 

16.1 Kupujący będzie traktował wszystkie produkty, informacje 

handlowe, rysunki, projekty i specyfikacje oraz wszelkie inne 

informacje i dane przekazane przez Sprzedawcę jako poufne i nie 

ujawni ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody 

Sprzedawcy ani nie wykorzysta ich w jakimkolwiek celu, chyba że 

zostanie do tego upoważniony przez Sprzedawcę. Na żądanie 

sprzedającego, a w każdym razie po rozwiązaniu umowy, kupujący 

zwróci sprzedającemu wszystkie dokumenty, pliki i korespondencję 

przedłożone przez sprzedającego jako poufne lub w inny sposób 

objęte prawami własności intelektualnej sprzedającego. 

16.2 Kupujący nie może przenieść żadnych swoich praw, interesów 

ani obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej 

zgody Sprzedawcy, a wszelkie próby przeniesienia jakiejkolwiek 

umowy bez takiej zgody będą bezskuteczne wobec Sprzedawcy. 

 
17. Język – prawo obowiązujące i sąd właściwy 

17.1 Poniższe OWS, również w języku angielskim, są dostępne 

w ostatniej zaktualizowanej wersji na stronie internetowej 

www.arpaindustriale. com. Włoska wersja niniejszych OWS 

ma zawsze pierwszeństwo w przypadku sporów dotyczących 

ich interpretacji. 

17.2. Do wszelkich umów zastosowanie będzie miało prawo 
włoskie. W momencie zawarcia umowy zastosowanie mają " 

warunki handlowe" wydane przez Międzynarodową Izbę 

Handlową w Paryżu, zawsze w najnowszej obowiązującej 

wersji. 

17.3 Wszelkie spory wynikające z lub związane z 

jakimkolwiek kontraktem podlegają wyłącznej jurysdykcji 

sądu w Cuneo (Włochy)).  
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ARPA USA INC. GENERAL  

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
 
 

Poniżej znajdują się Ogólne Warunki Handlowe, które regulują 

przebieg transakcji pomiędzy stronami Umowy znajdującej się na 

odwrocie niniejszego dokumentu. Przyjmując ofertę od Arpa USA 

Incorporated (Arpa USA), Kupujący niniejszym wyraża zgodę na 

każdy z OWS. 

 
1. Uprawnienia przedstawicieli Arpa USA 
Żaden agent, pracownik ani przedstawiciel Arpa USA nie jest 

upoważniony do składania jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji 

dotyczących towarów lub materiałów składających się na Systemy 

lub Panele (zwanych łącznie Towarami), lub dotyczących usług lub 

innych Dostaw, w tym między innymi Rysunków Warsztatowych 

Arpa USA, sprzedawanych na podstawie Faktury. Jeżeli 

oświadczenie lub gwarancja złożona przez agenta, pracownika lub 

przedstawiciela Arpa USA nie jest wyraźnie zawarta na piśmie w 

Fakturze, nie stanowi ona części podstawy sprzedaży i nie może 

być egzekwowana wobec Arpa USA. Kupujący oświadcza, że nie 

składał ani nie polegał na żadnych innych oświadczeniach niż te, 

które są wyraźnie zawarte na piśmie w Fakturze. 

 
2. Transport i roszczenia 
Wszystkie Towary otrzymane przez Kupującego od Arpa USA uważa 
się za przyjęte i otrzymane w dobrych i nadających się do 
sprzedaży warunkach, chyba że Kupujący wskaże inaczej na liście 
przewozowym przewoźnika po otrzymaniu produktu. Ryzyko 
uszkodzenia spoczywa na Kupującym, gdy Produkty są dostarczane 
do wspólnego przewoźnika 
F.O.B. shipping point. 

 
3. Tytuł prawny do systemu i produktów końcowych 
Tytuł prawny do Towarów pozostaje w posiadaniu Arpa USA do 
momentu zapłaty całości wartości zamówienia. Tytuł prawny do 

każdego Towaru pozostaje w posiadaniu Arpa USA do momentu 

zapłaty całości wartości zamówienia. Arpa USA zastrzega sobie 

prawo do zabezpieczenia Towarów do czasu zapłaty Ceny Systemu 

w pełnej wysokości oraz zastrzega sobie prawo do zabezpieczenia 

każdego Towaru Dostarczanego do czasu zapłaty jego ceny w 

pełnej wysokości. 

 
4. Termin wniesienia skargi 
Wszelkie działania prawne podejmowane przez Kupującego w 

związku z fakturą muszą być podjęte w ciągu jednego (1) roku od 

powstania przyczyny działania. 

 
5. Opóźnienie i brak dostawy 
Niniejsza Faktura podlega przepisom Arpa USA oraz Arpa USA nie 

ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie towaru 

wynikające bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek 

zagranicznego lub krajowego embarga lub, konfiskaty, działania 

siły wyższej, wydarzeń powstańczych, aktów terrorystycznych, 

działań wojennych lub przyjęcia lub wprowadzenia w życie 

jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia, regulacji, decyzji lub 

zarządzenia bezpośrednio lub pośrednio zakłócającego lub 

czyniącego bardziej uciążliwym realizację lub dostawę niniejszej 

Umowy, braku zwykłych środków transportu, pożarów, szkód 

wyrządzonych przez wodę, powodzi, eksplozji, strajków lub innych 

wypadków, zdarzeń lub nieprzewidzianych okoliczności 

pozostających poza kontrolą Arpa USA, zarówno o wyżej 

wymienionym charakterze, jak i każdego innego rodzaju, natury 

lub opisu. 

 
6. Prawo właściwe i miejsce postępowania 
Faktura i transakcja, której ona dotyczy, interpretowana będzie 

zgodnie z prawem stanu Floryda, bez względu na zasady i 

zastosowania przepisów dotyczących wyboru prawa. W przypadku 

powstania jakiegokolwiek sporu pomiędzy Arpa USA a Kupującym 

dotyczącego Faktury i transakcji, której ona dotyczy, Kupujący 

wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji w stosunku do 

niego i przedmiotu transakcji sądom hrabstwa Duval, stanu 

Floryda. 

 
7. Ograniczenia odpowiedzialności 
Arpa USA w żadnym wypadku nie będzie miała żadnych zobowiązań 

ani odpowiedzialności wobec kupującego lub jakiejkolwiek innej 

osoby lub podmiotu (w tym klientów lub kontrahentów kupującego) 

za jakąkolwiek stratę lub szkodę w zarobkach, zyskach, wartości 

firmy, lub utratę użyteczności, lub przypadkowe, specjalne lub 

wtórne szkody (nawet jeśli Arpa USA została poinformowana o 

możliwości ich wystąpienia) wynikające z lub związane ze 

sprzedażą, dostawą, użyciem, naprawą lub wykonaniem 

jakichkolwiek Towarów lub Dostaw Arpa USA zgodnie z warunkami 

faktury. 

 

8. Odszkodowanie 
Kupujący zgadza się zabezpieczyć i chronić Arpa USA, jej spółki 

macierzyste i stowarzyszone oraz ich pracowników, urzędników, 

członków zarządu, agentów, następców i cesjonariuszy (wspólnie 

zwane Stronami Poszkodowanymi. ) od wszelkich roszczeń i 

zobowiązań (w tym, między innymi, od roszczeń z tytułu kosztów, 

szkód, wydatków lub odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju) 

wynikających z lub związanych z działaniami lub zaniechaniami w 

związku z Systemem i/lub Dostawami, dokonanymi przez 

Kupującego i/lub osoby występującej z roszczeniami za 

pośrednictwem, na rzecz lub pod kierownictwem Kupującego, w 

tym, między innymi, od wszelkich nieuprawnionych oświadczeń 

i/lub gwarancji w odniesieniu do Systemu lub Dostaw. 

 
9. Maksymalna odpowiedzialność 
Odpowiedzialność Arpa USA wynikająca z tytułu faktury, włączając 

wszelkie roszczenia, nie przekroczy ceny zakupu systemu.  

W żadnym wypadku Arpa USA nie ponosi odpowiedzialności za 

koszty zastępczego Towaru poniesione przez Kupującego, 

kontraktorów Kupującego, klientów lub jakąkolwiek inną osobę lub 

podmiot. 

 
10. Odpowiedzialność 
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia 

zawarte w Fakturze zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne 

z jakiejkolwiek przyczyn, uważa się, że taka nieważność lub 

niewykonalność nie będzie miała wpływu na pozostałe jej 

postanowienia, a Faktura będzie interpretowana i wykonywana 

tak, jakby te nieważne lub niewykonalne postanowienie nie były w 

niej nigdy zawarte. 

 
 

11. Odstąpienie od umowy 

Brak egzekwowania przez którąkolwiek ze stron, w dowolnym 

czasie lub przez dowolny okres czasu, postanowień Faktury 

nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się tych 

postanowień lub prawa tej strony do późniejszego 

egzekwowania każdego z postanowień. Rozpoczęcie 

wykonania i/lub dostawy na podstawie Faktury nie będzie 

uważane za akceptację odmiennych warunków Kupującego, 

które nie będą miały żadnej dalszej mocy i skutku w 

odniesieniu do zakupu dokonanego przez Kupującego na 

podstawie Faktury. 

 
12. Zrzeczenie się odpowiedzialności przez pośredników 

Stosunek pomiędzy Arpa USA a Kupującym ustanowiony na 

podstawie Faktury jest relacją sprzedawcy i kupującego. 

Kupujący nie będzie w żaden sposób interpretowany jako 

pełnomocnik lub przedstawiciel Arpa USA w jakichkolwiek 

transakcjach, które Kupujący może mieć z jakąkolwiek inną 

osobą, firmą lub korporacją, a Kupujący nie będzie miał 

uprawnień do działania w imieniu lub do prawnego wiązania 

Arpa USA w takich transakcjach. Kupujący zgadza się, że w 

żaden sposób nie będzie prowadził swoich spraw w taki 

sposób, aby sugerować osobom trzecim status lub 

identyfikację z nim niezgodną. 

 
13. Cesja 

Kupujący nie może dokonać cesji niniejszej faktury ani 

żadnych praw z niej wynikających bez uprzedniej pisemnej 

zgody firmy Arpa USA. Każda rzekoma cesja bez uprzedniej 

pisemnej zgody Arpa USA będzie unieważniona. W 

rozumieniu niniejszego paragrafu, przekazanie przez 

Kupującego kontrolnego udziału w kapitale zakładowym 

Kupującego bez uprzedniej pisemnej zgody Arpa USA będzie 

stanowić zakazaną cesję w ramach Faktury. Arpa USA może 

dokonać cesji Faktury na dowolną osobę, firmę, korporację 

lub inny podmiot bez zgody Kupującego, uprzedniej, 

pisemnej lub innej. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego 

paragrafu, warunki Faktury będą wiążące i przyniosą korzyść 

odpowiednim stronom niniejszej Umowy oraz ich następcom, 

przedstawicielom i cesjonariuszom. 

 
14. Zawiadomienia 

Wszelkie zawiadomienia, wnioski, żądania lub inne 

komunikaty wymagane lub dozwolone w ramach niniejszej 

Umowy będą uważane za prawidłowo przekazane pod 

warunkiem, że takie zawiadomienia, wnioski, żądania lub 

inne komunikaty zostaną przesłane na adres ( oraz numer 

faksu) odbiorcy ostatnio znanego nadawcy za pośrednictwem 

poczty Stanów Zjednoczonych najwyższej klasy, z opłaconą 

opłatą pocztową oraz za pośrednictwem faksu. 

 
15. Honoraria adwokackie 

W przypadku wniesienia pozwu przez którąkolwiek ze stron 

Umowy w celu wyegzekwowania warunków lub uzyskania 

odszkodowania pieniężnego za ich naruszenie, strona 

wygrywająca będzie miała prawo do uzasadnionych 

honorariów adwokackich, honorariów ekspertów  

i konsultantów, kosztów sądowych, kosztów dochodzenia  

i innych wydatków poniesionych w związku z takim pozwem. 

 
16. Kwoty przeterminowane 

Wszelkie kwoty niezapłacone w terminie będą podlegały 

opłacie za zwłokę w wysokości półtora procenta (1,5%) 

miesięcznie, przy rocznej stopie procentowej wynoszącej 

18%, aż do momentu zapłaty, pod warunkiem, że taka stopa 

opłaty za zwłokę nie jest dozwolona przez prawo, zostanie 

naliczona najwyższa ustawowa stopa procentowa. W 

przypadku braku zapłaty zgodnie z postanowieniami 

niniejszego dokumentu, Arpa USA ma prawo do zatrzymania 

dalszych Towarów lub Dostaw do czasu zapłaty lub do 

rozwiązania Faktury i otrzymania odszkodowania do czasu 

zapłaty. 

 
17. Bankructwo 

W przypadku ogłoszenia upadłości Kupującego lub złożenia 

przez niego dobrowolnego wniosku o ogłoszenie upadłości, 

dokonania cesji na rzecz wierzycieli lub złożenia wniosku lub 

wyrażenia zgody na powołanie syndyka lub zarządcy znacznej 

części majątku Kupującego, Arpa USA będzie miała prawo do 

odstąpienia od Faktury i pobrania należności za wszystkie 

prace wykonane na jej podstawie. 

 
18. Akceptacja kredytu 

Arpa USA zastrzega sobie prawo do zabezpieczenia pełnej lub 

częściowej płatności z góry, jeżeli w opinii Arpa USA sytuacja 

finansowa Kupującego nie uzasadnia przedłużenia kredytu. 
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KONTAKT 
 

GŁÓWNA SIEDZIBA 

ARPA INDUSTRIALE S.P.A. 

Via Piumati, 91 

12042 Bra (CN) - Italy 

tel. +39 0172 436111 

fax +39 0172 431151 

arpa@arpaindustriale.com 

export@arpaindustriale.com 

 
ODDZIAŁY WŁOSKIE 

ODDZIAŁ W PESARO 

Via dell’Industria, 8/10 

Loc. Chiusa di Ginestreto 

61100 Pesaro (PU) - Italy 

tel. +39 0721 482295 / 482012 

fax +39 0721 482292 

pesaro@arpaindustriale.com 

 
ODDZIAŁ W LISSONE 

Via B. Cellini, 29 

20035 Lissone (MB) - Italy 

tel. +39 039 795525 

fax +39 039 2782484 

lissone@arpaindustriale.com 

 
ODDZIAŁ W PADOVA 

Via Cesare Battisti, 13 

35010 Limena (PD) - Italy 

tel. +39 049 8848105 

fax +39 049 8848004 

padova@arpaindustriale.com 

 
ODDZIAŁY EUROPEJSKIE 

Arpa France S.A.R.L. 

50, Impasse de la Balme 

69805 SAINT PRIEST - CEDEX 

Francja 

tel. +33 (0)4 78 90 00 23 

fax +33 (0)4 78 90 64 66 

arpafrance@arpaindustriale.com 

 
ARPA INDUSTRIALE IBERICA S.L.U. 

C/Ribera, 5 

08003 Barcelona  

Hiszpania 

tel. +34 93 268 70 61 

fax +34 93 116 33 00 

arpaiberica@arpaindustriale.com 

 
ARPA NIEMCY 

arpadeutschland@arpaindustriale.com 

 
ARPA HOLANDIA B.V. 

Nieuw Mathenesserstraat 69 

3113 AE SCHIEDAM 

HOLANDIA 

tel. +31 (0)10 2857315 

fax +31 (0)10 2857331 

arpanl@arpaindustriale.com 

 
ARPA UK LTD 

Unit 32, Brookhouse Road, 

Parkhouse Industrial Estate West, 

Newcastle-under-Lyme Staffordshire ST5 7R 

WIELKA BRYTANIA 

Tel. +44 (0)1782 561914 

Fax +44 (0)1782 561846 

arpauk@arpaindustriale.com 

 
ODDZIAŁY W USA 

Arpa USA 

350 Fifth Avenue 

Suite 4610, 

New York, NY 10118 

USA 

Tel. +1 212-965-4097 

Tel. +1 877-277-2669 

Fax +1 877-538-5607 

arpausa@arpaindustriale.com 

 
CENTRUM ARCHITEKTURY I DESIGNU 

ARPA ADD BRA 

Via Piumati, 91 

12042 Bra (CN) - Italy 

tel. +39 0172 436111 

addbra@arpaindustriale.com 

 
ARPA ADD PESARO 

Viale della Repubblica, 46 

61121 Pesaro (PU) - Italy 

tel. +39 0721 638780 

addpesaro@arpaindustriale.com 

 
CENTRUM PROJEKTOWE 

ARPA DESIGN CENTRE BARCELONA 

C/Ribera, 5 

08003 Barcelona 

Hiszpania 

tel. +34 93 295 41 93 

designcentrebcn@arpaindustriale.com 

mailto:arpa@arpaindustriale.com
mailto:export@arpaindustriale.com
mailto:pesaro@arpaindustriale.com
mailto:lissone@arpaindustriale.com
mailto:padova@arpaindustriale.com
mailto:arpafrance@arpaindustriale.com
mailto:arpaiberica@arpaindustriale.com
mailto:arpadeutschland@arpaindustriale.com
mailto:arpanl@arpaindustriale.com
mailto:arpauk@arpaindustriale.com
mailto:arpausa@arpaindustriale.com
mailto:addbra@arpaindustriale.com
mailto:addpesaro@arpaindustriale.com
mailto:designcentrebcn@arpaindustriale.com


 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arpa Industriale S.p.A. 

Via Piumati, 91 

12042 Bra (CN) – Italy 

Tel. +39 0172 436111 

Fax +39 0172 431151 

E-mail: arpa@arpaindustriale.com 

info@arpaindustriale.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fenixforinteriors.com 
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