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106734
43K

Art. 8AEP2 50 cm

Art. 38F5

14G

41D

14K
Art. 41D 41E służy do rozdzielania płytek 
o grubości większej niż 7 mm.

Art. 38F5 Przytwierdzanie do stołu za pomocą wsporników obrotowych do powtarzanych cięć, poprzez 
obracanie. Prowadnica podnosi się do wysokości 21 mm i pozwala na szybkie usunięcie płytek.

+

Art. 38F11D Art. 38F11PD

KERA-FLEX zamontowana na 
prowadnicy KERA-CUT pozwala 
na cięcie tarczą diamentową 
powierzchni o grubości do 30 mm.

Łatwe ustawienie głębokości blokady 
cięcia.

Art. 8AE2 332 cm

51C2 51C2 51C241C

Art. Opis

8AE2 KERA-CUT EXT 332 cm

Akcesoria na zamówienie

8AEP2 Przedłużenie dla 8AE 50 cm 

38F5 Para obrotowych wsporników

41E Oddzielacz do płytek 0>15 mm

41D Oddzielacz do płytek 0>30 mm

Części zamienne

51C2 Aluminiowa przyssawka Ø120 (40 kg)

14G
Kółko tnące Ø13 mm, standardowe dla 
8AE, 8B2, 8C2, 8D2, 8E2, 8G2, 8CE, 8DE

51F Gumowa podkładka pod przyssawkę 51C Ø120

43K Płócienny pokrowiec na KERA-CUT 

38AE2 Prowadnica 332 cm

38F6

Części zamienne do starszych modeli

41C2 Nylonowa stopa dla kleszczy 41C 

14K Kółko tnące Ø19 mm, standardowe do: 8C, 8E (starsze modele)

Grupa KERA-FLEX INX z tarczą 75B do pracy ze standardową 
szlifierką

38F13D Gwint M14

39F13PD Nie dotyczy

38C Prowadnica INX 161 cm

38E Prowadnica INX 331 cm

KERA-FLEX EXT

Art. Opis

38F11D
Zestaw KERA-FLEX EXT z tarczą 75B gotowym do pracy ze szlifierką, 
gwint M14

38F11PD
Zestaw KERA-FLEX EXT z tarczą 75B gotowym do pracy ze szlifierką, 
gwint 5/8-11 UNC,

Akcesoria na zamówienie

75B
Tarcza diamentowa Ø 115 mm, otwór 22,2 mm, grubość 1,3 mm 
do materiałów o grubości od 5 do 25 mm

75D
Tarcza diamentowa Ø 125 mm, otwór 22,2 mm, grubość 1,4 mm 
do materiałów o grubości od 5 do 30 mm

75C3
Tarcza diamentowa Ø 115 mm, otwór 22,2 mm, grubość 1,1 mm 
do materiałów o grubości od 13 do 12 mm

87E4

Water Kit – system chłodzenia wodnego do cięcia tarczą 
diamentową o pojemności 10 l przyspieszający cięcia i 
wykończenia. Kompatybilny z poprzednimi wersjami.  Wymaga-
na szlifierka bezprzewodowa.

458 Dodatkowe mocowanie dla systemu Water Kit (87E4)

75B

PLN netto

PLN netto

458
75C3

75D

Art. 87E4

Art. 41E

Do cięcia dużych płytek

KERA-CUT EXT

3736



Składany stół warsztatowy w wyjątkowy sposób wspomaga pracę z płytami i płytkami ceramicznymi. Dzięki 
aluminiowej konstrukcji jest lekki i stabilny, zapewniając doskonałe oparcie płytkom o dużym wymiarze. 
Na stole można w łatwy sposób zainstalować różnorodne narzędzia, np. prowadnicę dla urządzenia do 
cięcia Kera-Cut, mocowanie dla Simple Bevel i Jolly Edge itd. Możliwe jest również zainstalowanie naszych 
akcesoriów, jak np. zaciski do płytek (art. 400), zaczepy wspomagające urządzenie do cięcia Kera-Cut (art. 
401), podkładki dystansowe do skośnych cięć tarczą diamentową (art. 409) itd.

Stoły warsztatowe można ze sobą 
połączyć w celu uzyskania blatu 
o długości 360cm.

Dzięki łatwemu przesuwaniu 
desek aluminiowych możliwe 
jest stworzenie pustej przestrzeni 
wymaganej przy robieniu wycięć 
i otworów w płytkach. 

W celu przetransportowania 
stołu, zalecane jest złożenie nóg, 
częściowy lub nawet całkowity 
demontaż, który zajmuje tylko 
kilka minut. Pozwala on na 
zaoszczędzenie miejsca 
w kartonowym pudełku.





x 6 
szt.

x 2 
szt.

x 6 
szt.

x 6 
szt.

x 4 
szt.

x 4 
szt.

x 4 
szt.

x 2 
szt.

Możliwość dopasowania 
do małych płyt

Pompowane przyssawki 
z próżniomierzem Ø150

Osłony na przyssawki 
Ø150

Wsporniki bezpieczeństwa

Obracane przyssawki

Obracane przyssawki

Możliwość dopasowania 
do małych płyt

Pompowane przyssawki 
z próżniomierzem Ø150

Przyssawki ręczne Ø120

Przyssawki ręczne Ø120

Wsporniki bezpieczeństwa

Przykładowe konfiguracje do uzyskania przy pomocy komponentów 1A4 i 1A5

1A4 340<>195 cm 160<>40 cm 100 kg max. 18,7 kg. 1 szt./20,1 kg 202 x 36 x 38 cm

1A5 340<>195 cm 160<>40 cm 150 kg max. 20,9 kg 1 szt./22,2 kg 202 x 36 x 38 cm

1D2 340<>195 cm 80<>20 cm 40 kg max. 6 kg 1 szt./7 kg 202 x 29 x 23 cm

Zestaw KERA-LIFT wyposażony jest w przyssawki umożliwiające podnoszenie, przenoszenie i układanie 
gresów wielkoformatowych. Zestaw może być dowolnie modyfikowany bez użycia narzędzi, a jego 
konstrukcja, składająca się z przesuwanych prowadnic, dostosowuje się do płyt o dowolnym kształcie. 
Przyssawki mogą być przesuwane wzdłuż profilu wedle potrzeby. Wszystkie modele posiadają certyfikat 
CE.

Obracane przyssawki



Zestaw do przenoszenia 421 nie pasuje 
do starej wersji Kera-Lift

Zestaw do przenoszenia art. 421 pozwala na przenoszenie ramy w łatwy i bezpieczny sposób. 
Obracane kółka umożliwiają skręcanie. Stojaki, które są wyposażone w ogumione wsporniki 
bezpieczeństwa, zapewniają doskonałe oparcie dla płyty nawet podczas nakładania kleju.

W trakcie transportu osoba A 
może skierować ramę 
w dowolnym kierunku.

Kółka nie zostawiają śladów, 
obracają się o 280° i można je 
zablokować w punkcie zerowym.

Ogumione elementy 
zabezpieczające można zdjąć 
na czas nakładania płyt.

Zestaw uchwytów w 100% 
pasuje do starej wersji  
Kera-Lift

Uchwyty zapewniają wygodniejsze 
przenoszenie płyty i można je założyć 
w dowolnym miejscu.

Osłona na gumę przyssawki Ø150mm

Przenoszenie KERA-LIFT

1D2 KERA-LIFT 340cm w zestawie z 4 przyssawkami 51D2 + 
2 wsporniki bezpieczeństwa

1A4 KERA-LIFT 340x160cm w zestawie z 6 przyssawkami 
51D2 + 2 przyssawki 51P4 + 4 wsporniki bezpieczeństwa

1A5 KERA-LIFT 340x160cm w zestawie z 6 przyssawkami 
51D3 + 4 wsporniki bezpieczeństwa

421 Zestaw do przenoszenia z 2 kółkami i 2 rozkładanymi 
nogami

420 Pojedyńcza noga do stołu

424 Zestaw 4 uchwytów

Części zamienne 2019

51D2 Przyssawka Ø120mm do mocowania na prowadnicach 
1A4

51P4 Pompowana przyssawka Ø150mm do KERA-LIFT 1A4, 
maks. udźwig 90kg (45kg zgodnie z przepisami CE)

51P3
mpowana przyssawka z próżniomierzem Ø150mm 
do KERA-LIFT 1A5, maks. udźwig 90kg (45kg zgodnie 
z przepisami CE)

10518 Osłona na przyssawkę Ø150

51F Guma do przyssawki Ø120mm

103824 Belka poprzeczna 157cm z możliwością docięcia do 
pożądanej długości 

Części zamienne do starych modeli 2013-2018

51D Przyssawka Ø120mm do mocowania 
na prowadnicach

51E Przyssawka Ø120mm do mocowania na belce poprzecz-
nej

51P2 Pompowana przyssawka Ø150mm

297 Wspornik bezpieczeństwa

103822 Belka poprzeczna 97 cm

10026 Próżniomierz do art. 51P3

51F1 Filtr filcowy Ø12 x 4 do art. 51P1/51P2/51P3/51P4



JOLLY EDGE spoczywa na krawędzi płytki / płyty (kamiennej, 
marmurowej, granitowej, itd.), umożliwiając wycięcie idealnie równego 
skosu na całej długości obrabianej krawędzi, wiernie odwzorowując 
naturalny kształt płyty. Nie byłoby to możliwe w przypadku korzystania 
z urządzenia wyposażonego w sztywną prowadnicę. Wystarczy jedno 
cięcie, urządzenie można używać do cięcia płytek o grubości 5 <20 
mm i długości krawędzi od 30 cm w górę bez ograniczeń. Urządzenie 
wyposażone w tarczę diamentową pozwala na cięcie kątów w zakresie 
od 40° do 50°. Urządzenie wyposażone w diamentową ściernicę 
pozwala na zaokrąglanie krawędzi (kąt zaokrąglenia: 6 - 8 - 10 mm).

Art.

37A3D - 37A3PD 4,5 kg 1 szt./5,8 kg 52 x 38 x 22 cm

37A3D

Grupa JOLLY - EDGE
Gotowa do pracy ze szlifierkami o mocy 700 - 1400W, 
komplet z tarczą art. 75B, Gwint M14, maksymalna 
średnica tarczy 125 mm.

37A3PD Gwint 5/8-11 UNC, maksymalna średnica tarczy 5’’.

87E4

Water Kit – system chłodzenia wodnego do cięcia 
tarczą diamentową o pojemności 10 l przyspieszający 
cięcia i wykończenia. Kompatybilny z poprzednimi 
wersjami. Wymagana szlifierka bezprzewodowa.

458 Dodatkowe mocowanie dla systemu Water Kit (87E4).

37C
Zestaw do mocowania urządzenia do blatu w celu 
obrabiania krawędzi Do art. 37A1D - 37A1PD.

75B
Tarcza diamentowa Ø 115 mm, otwór 22,2 mm, grubość 
1,3 mm do materiałów o grubości od 8 do 20 mm.

75C3
Tarcza diamentowa Ø 115 mm, otwór 22,2 mm, 
grubość 1,1 mm.

75C
Tarcza diamentowa Ø 115 mm, otwór 22,2 mm, grubość 
1,5 mm do materiałów o grubości od 5 do 8 mm.

72L Frez diamentowy Ø 115 promień 8, 6000 obr./min.

072V06S Frez diamentowy Ø 115 promień 6, 6000 obr./min.

072V08S Frez diamentowy Ø 115 promień 8, 6000 obr./min.

072V10S Frez diamentowy Ø 115 promień 10, 6000 obr./min.

JOLLY - EDGE

75C

75C3

72E0050 72E0200 72E0800 72E1500 72D, 
72DP

72V06S/72V08S/72V10S

72L

75B 

Podłączanie odkurzacza
i rozpoczęcie cięcia

Zaokrąglanie krawędzi płytek 
cokołowych

Cięcie płytek cokołowych 
pod kątem



Urządzenie 36A5/P mocuje się do blatu za pomocą zestawu 
36C4. Najlepiej sprawdza się ono w pracy z wąskimi i długimi 
płytkami (np. płytkami cokołowymi, paskami o grubości od 
3 do 20 mm, itd. oraz długości boku od 30 cm w górę bez 
ograniczeń).

Art. 36A5D +
Art. 36C4 +

Do precyzyjnych cięć skośnych

Do obróbki krawędzi
SIMPLE BEVEL to urządzenie do fazowania krawędzi gresu porcelanowego, płytek z marmuru, 
granitu, i szkła. Urządzenie spoczywa na krawędzi płytki, umożliwiając wycięcie idealnie 
równego skosu na całej długości obrabianej krawędzi, wiernie odwzorowując fizjologiczne 
kształty płytki. Nie byłoby to możliwe w przypadku korzystania z urządzenia wyposażonego 
w sztywną prowadnicę. Szerokość skosu może wynosić od 1 do 12 mm (od 1 do 6 
mm w przypadku gresu porcelanowego). Kąt skosu regulowany w zakresie od 22° 
do 90°. Aby zaokrąglić krawędź, należy wykonać kilka cięć pod różnymi kątami. 
( zwykle z ustalonym promieniem = 6 mm) Umożliwia wykańczanie bocznej 
krawędzi płytki (maks. 30 mm)

Art.

36A5D - 36A5PD 4,5 kg 1 szt./5,8 kg 52 x 38 x 22 cm

Urządzenie 36A4 przeznaczo-
ne jest do:

Wygładzania i polerow-
ania bocznych krawędzi 
przełamanych płytek. Grubość 
płytek - 2 do 6 mm. Praca 
urządzenia pod kątem 90°. 
Należy używać ściernicy 
kubełkowej art. 72E-72F-72G 
72i.

Wykańczanie i polerowanie 
bocznych krawędzi płytek 
roz-ciętych ostrzem. Grubość 
płytek od 2 do 30 mm. Praca 
urządzenia pod kątem 90°. 
Należy używać ściernicy 
kubełkowej art. 72E-72F-72G 
72i

Cięcie skosów, wykańczanie 
i polerowanie bocznych krawę-
dzi płytek rozciętych ostrzem. 
Praca urządzenia pod kątem 
22°/90°. Szerokość tylnego sko-
su 1/4mm w przypadku gresu 
porcelanowego. Należy uży-
wać ściernicy kubełkowej art. 
72E-72F-72G 72i.

Zaokrąglanie krawędzi płytek 
rozciętych ostrzem. Szerokość 
zaokrąglenia: 3÷7mm w przy-
padku gresu porcelanowe-
go. Należy używać ściernicy 
kubełkowej art. 72E-72F-72G.

Wykańczanie i polerowanie 
bocznych krawędzi płytek 
rozciętych ostrzem. Praca 
urządzenia pod kątem 22°/90°. 
Szerokość fazowania: 1/18 
mm w przypadku gresu 
porcelanowego. należy 
używać ściernicy kubełkowej 
art. 72E-72F-72G 72i

Fazowanie, wykańczanie 
i polerowanie bocznych 
krawędzi płytek rozciętych 
ostrzem. Praca urządzenia pod 
kątem 22°÷90°. Szerokość 
fazowania 4÷18mm. Do 
wszystkich materiałów: kamień 
szlifierski art. 72, wykonując 
fazowanie etapami (3 mm 
głębokości/etap). Wykańczanie 
i polerowanie ściernicą 
kubełkową art. 72F-72G 72i.

Art. Opis

Grupa SIMPLE BEVEL gotowa jest do pracy ze szlifier-
kami 700 - 1400W. Komplet z art. 72D/72DP + 72E

36A5D Urządzenie z gwintem M14

36A5PD Urządzenie z gwintem 5/8-11 UNC

 Akcesoria na zamówienie

36C4
Zestaw do mocowania urządzenia do blatu w celu 
cięcia skosów płytek cokołowych. Do art. 36A4-36A4P

WYTRZYMAŁE diamentowe kamienie szlifierskie 
Ø 100, rekomendowane do fazowania szerokości
większych niż 4 mm. Prędkość: 5000/11000 obr./min.

72 Diamentowe kamienie szlifierskie Ø 100 gwint M14

72P Diamentowe kamienie szlifierskie Ø 100 gwint 5/8-11 UNC

Rekomendowane do fazowania szerokości mnie-
jszych niż 4 mm. Prędkość: 3000/11000 obr./min.

72D Dysk diamentowy Ø 100

72DP Gwint M14 do kamienia polerskiego z rzepem

Ściernica Ø100mm, 4” z rzepem

72E0050
Dysk diamentowy Ø100 z rzepem, gradacja 50, 
do chropowacenia

72E0200
Dysk diamentowy Ø100 z rzepem, gradacja 200, 
do wykańczania

72E0800
Dysk diamentowy Ø100 z rzepem, gradacja 800, 
do wykańczania

72E1500
Dysk diamentowy Ø100 z rzepem, gradacja 1500,  
do polerowania

72
72P

SIMPLE - BEVEL

PLN netto

72E0050 72E0200 72E0800 72E1500 72D, 
72DP
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Art. Opis

Krzyżyki dystansowe, w paczkach po 500 szt.

40-X1 500 szt. X, grubość 1 mm, wys. 4 mm

40-X2 500 szt. X, grubość 2 mm, wys. 4 mm

40-X3 500 szt. X grubość 3 mm, wys. 4,5 mm

40-X5 500 szt. X grubość 5 mm, wys. 4,5 mm

40-X10 500 szt. X grubość 10 mm, wys. 8 mm

40-C 500 klinów 0-5 mm

40-T1 500 szt. T grubość 1 mm, wys. 4 mm

40-T2 500 szt. T grubość 2 mm, wys. 4 mm

40-T3 500 szt. T grubość 3 mm, wys. 4,5 mm

40-T5 500 szt. T grubość 5 mm, wys. 4,5 mm

40-T10 500 szt. T grubość 10 mm, wys. 8 mm

Art. Opis

51P1
Przyssawka pompowana Ø150, również z walizką, 
idealna do chropowatych powierzchni. Maks. 
Udźwig 90 kg (45 kg według norm CE)

51F1 Filtr Ø 11 do przyssawki Ø 150 mm

10518 Osłona na gumę przyssawki Ø150mm

51L

Podwójna, silna przyssawka aluminiowa Ø 120 
mm. Przeznaczona do nierównych powierzchni. 
Maks. Udźwig 80 kg (40 kg zgodnie z oznaczeni-
em CE). Guma odporna na zabrudzenia.

51B
Aluminiowa przyssawka Ø120, silny uchwyt. 
Specjalnie do chropowatych powierzchni. Maks. 
udźwig 40kg (10 kg według norm CE)

51F Guma do przyssawki 51B-D-A Ø120

50 Mieszadło śr. 120 mm, sześciokątne, do wiertarki 
elektrycznej

42B Gumowy młotek NO-MARK 700 g

41E Łamak 0>15 mm

41D Łamak 0>20 mm

PLN netto

PLN netto

Art. Opis

49E
Paca do kleju wykonana ze stali nierdzewnej, 
wyposażona w miękki uchwyt o anatomicznym 
kształcie, 28 x 13 cm, zęby 4 x 4 mm

49F
Paca do kleju wykonana ze stali nierdzewnej, 
wyposażona w miękki uchwyt o anatomicznym 
kształcie, 28 x 13 cm, zęby 6 x 6 mm

49G
Paca do kleju wykonana ze stali nierdzewnej, 
wyposażona w miękki uchwyt o anatomicznym 
kształcie, 28 x 13 cm, zęby 10 x 10 mm

49L
Paca do kleju wykonana ze stali nierdzewnej, 
wyposażona w miękki uchwyt o anatomicznym 
kształcie, 28 x 13 cm, zęby 12 x 12 mm

49H

Paca do kleju wykonana ze stali nierdzewnej, 
wyposażona w miękki uchwyt o anatomicznym 
kształcie, 28 x 13 cm, zęby No-Air do cienkich 
płytek, większych płytek, mozaik (odpowiednik 
11,5 x 11,5 mm)

Art. Opis

46 Profesjonalne nakolanniki z silikonowymi paskami

46A Profesjonalne nakolanniki jednoczęściowe

46C1 Komplet 8 zaślepek (4+4) do Art. 46

46D1 Komplet 4 silikonowych pasków do Art. 46 (4szt.)

46E1 Komplet 2 wymiennych wkładek do Art. 46 (2szt.)

PLN netto

PLN netto

NOWOŚĆ
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Warunki umowy

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejsze warunki sprzedaży dotyczą wszystkich zamówień przekazanych do firmy Sig-
ma di Evaristo Ambrogiani & C. Snc (zwanej dalej „Sprzedawcą”) przez osoby fizyczne 
lub prawne (zwane dalej „Nabywcą”) posiadające siedzibę we Włoszech lub za gra-
nicą, i uznaje się je za przyjęte bez zastrzeżeń, chyba że strony postanowią inaczej 
na piśmie. Przestrzeganie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, jak i wszystkich 
umów oraz zachowanie stron wynikające z postanowień tych dokumentów nie ozna-
cza, że między Sprzedawcą a Nabywcą nastąpiło nawiązanie stosunku współpracy 
polegającego na przedstawicielstwie handlowym, franczyzie, pełnomocnictwie/li-
cencji, agencji itp.; nie daje także Nabywcy prawa do korzystania, w żadnej formie, 
z własności przemysłowej i/lub znaków towarowych oraz charakterystycznych sym-
boli należących do Sprzedawcy i/lub używanych przez Sprzedawcę na podstawie 
licencji.

1. PRODUKTY
a) Ceny, jakość, materiały, kolory i wszystkie inne dane figuratywne przedstawione 

w katalogach, informatorach, okólnikach, cennikach oraz innych dokumentach, jak 
również charakterystyka próbek i modeli wysyłanych później Nabywcy, są przybli-
żonymi wskaźnikami i nie są objęte gwarancją zgodnie z art. 1497 k.c.

b) Ceny katalogowe nie zawierają VAT, ani innych rodzajów podatków, za które odpo-
wiada Nabywca.

2. ZAMÓWIENIA
a) Złożone zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez Sprzedawcę. Zamówienie zło-

żone przez potencjalnego nabywcę, jak i oferty sprzedaży składane przez przed-
stawicieli handlowych, reprezentantów lub asystentów sprzedaży nie są dla Sigma
wiążące.

b) Niezależnie od postanowień art. 3.a, zamówienie może zostać potwierdzone
poprzez dostarczenie towarów do przewoźnika.

c) Zamówienia muszą zawierać numer kodu produktu znajdujący się w cenniku lub 
w katalogu, a jeśli wcześniej zostały przekazane telefonicznie lub drogą pisemną 
/e-mailową, muszą zostać oznaczone jako „uprzednio przekazane zamówienie” 
(“order already transmitted”). Jeśli z powodu niespełnienia powyższych warunków 
zamówienie zostanie wysłane dwukrotnie, koszty zwrotu ponosi Nabywca.

d) Za zamówienia ekspresowe oraz zamówienia części zapasowych o wartości nie-
przekraczającej 50,00 euro pobierane są dodatkowe opłaty administracyjne w wy-
sokości 5,00 euro. Za zamówienia o wartości mniejszej niż 150,00 euro pobierana
jest przedpłata.

3. CZAS I PROCEDURY DOSTAWY
a) Czas dostawy wskazany w zamówieniu musi zostać uzgodniony przez strony oraz

uznany jedynie za przybliżony i niewiążący Sprzedawcy.
b) Opóźnienie w dostawie nie daje Nabywcy prawa do odmowy przyjęcia towaru, roz-

wiązania umowy lub działania w celu naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia 
lub niedostarczenia zamówienia.

c) Sigma zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych, które Nabywca musi zaak-
ceptować i uiścić opłatę za dostarczone produkty; dostawa zostanie zrealizowana 
zgodnie z punktem 5.a. Koszt transportu nie jest wliczony w cenę.

d) Oczekujące na odpowiedź Kupującego potwierdzenie zamówienia jest ważne 
15 dni od dostarczenia go.

4. WARUNKI DOSTAWY
a) O ile nie ustalono inaczej na piśmie, towary są dostarczane EXW (2010 INCOTERMS) 

transportem wybranym przez Nabywcę.
b) Bez względu na sposób dostawy, towary transportowane są na ryzyko Nabywcy;

dlatego też każda reklamacja musi być kierowana bezpośrednio do przewoźnika
oraz wykazana na liście przewozowym przed podpisaniem pokwitowania odbioru.
Zaleca się sprawdzenie przesyłki, liczby kartonów, a także sprawdzenie, czy mate-
riał oraz plomba SIGMA nie zostały naruszone.

c) Nie ponosi się odpowiedzialności za brak zgodności towarów z opisem wynikający
ze zgnieceń i zarysowań produktów spowodowanych transportem.

5. OPAKOWANIE
a) Niemożliwy jest odbiór jakichkolwiek opakowań od Sprzedawcy.
b) Nabywca jest odpowiedzialny za utylizację opakowań zgodnie z przepisami obo-

wiązującymi w jego kraju, na własny koszt i bez możliwości ubiegania się o zwrot
kosztów z jakiekolwiek powodu.

6. REKLAMACJE
a) Nabywca jest zobowiązany zgłosić na piśmie wszelkie wady i usterki jakościowe

towarów w ciągu 8 dni od otrzymania towarów zgodnie z art. 1495 włoskiego K.C.
b) Wymiana lub naprawa (wedle naszego uznania), uprzednio zatwierdzona na piśmie, 

będzie możliwa pod warunkiem, że zwrot zostanie wysłany „przewozem opłaco-
nym” wraz ze zwykłym dokumentem przewozowym. W innym przypadku zwrot nie 
zostanie przyjęty. Należy dołączyć kopię faktury zakupu. Transport nie jest wliczony.

c) Reklamacje dotyczące faktur i wyciągów z konta bankowego należy wysłać na piś-
mie do Sprzedawcy w ciągu 15 dni od daty wydania. 

7. ZWROTY
a) Niezależnie od postanowień art. 2) a), żaden towar nie może być zwrócony bez

uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Towar musi zostać odesłany na koszt 
Nabywcy i zawierać dokument zwrotu oraz dowód zakupu.

b) Za produkty, których zwrot został przyjęty, zwracana jest kwota zakupu po odjęciu
min. 15% (w stosunku do wartości faktury), a także kosztów wysyłki.

c) Produkty, które zostały przyjęte do wymiany lub naprawy (nawet na mocy gwaran-
cji) podlegają zwrotowi zgodnie z punktem 4) a).

8. GWARANCJA 
a) Produkty są wytwarzane oraz obejmowane gwarancją zgodnie z prawem włoskim.
b) Kontrola jakości jest zawsze bardzo dokładna i często sygnowana małym, czerwo-

nym, okrągłym znakiem „qualità controllata”. 
c) Jeśli standardowa Gwarancja zostaje zwiększona, jest to odnotowane na  okrągłym

oznaczeniu w katalogu i instrukcji obsługi.
d) Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji technicznej SIGMA „Istruzio-

ni d’uso”, dostępnej na stronie internetowej www.sigmaitalia.com, zaś potwierdza-
jąc złożenie zamówienia, Nabywca potwierdza zapoznanie się z nią i jej akceptację. 
Dokumentacja ta stanowi integralną część niniejszych ogólnych zasad i warunków.

e) Gwarancji nie podlegają towary:
I uszkodzone w trakcie transportu.
II ze zmianami wykonanymi przez klienta.
III uszkodzone przez niewłaściwą instalację/użytkowanie.

f) Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich uszkodzonych części lub komponentów 
niezbędnych do przywrócenia właściwego funkcjonowania. 

g) Gwarancja nie obejmuje kosztów pracy związanej z wymianą, podróżą czy trans-
portem towaru.

h) W przypadku poniesienia nieprzewidywanych wydatków, koszty nie są zwracane.

9. PŁATNOŚĆ
a) Płatność powinna zostać uiszczona zgodnie z warunkami i w sposób określony 

na fakturze. Nabywca jest winien także opłacić wszystkie zaległe rachunki.
b) W przypadku opóźnienia lub nieregularności w płatnościach, Sprzedawca ma pra-

wo wstrzymać dostawę lub zerwać umowę, nawet niezwiązaną z takimi płatnościa-
mi, oraz domagać się odszkodowania. Sprzedawca jest uprawniony – po wygaśnię-
ciu terminu płatności, bez formalnego zawiadomienia – do naliczenia odsetek na
podstawie stopy procentowej EBC powiększonej o 7 punktów procentowych (zgod-
nie z Dyrektywą 2000/35/CE i wdrażającym ją włoskim dekretem legislacyjnym nr
231 z dnia 09.10.2002) oraz do zwrotu pieniędzy z tytułu jakichkolwiek poniesionych 
przez Sprzedawcę wydatków, które wyniknęły z powodu opóźnienia i/lub wstrzymy-
wanej zapłaty.

c) Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia pełnej kwoty, bez zaokrągleń ani potrą-
ceń, nawet w przypadku sporu lub kontrowersji. Nie jest także dozwolone potrące-
nie części kwoty z tytułu jakichkolwiek wierzytelności Sprzedającego.

10. PRAWO
a) Nabywca stanie się właścicielem towarów dopiero w chwili wpłacenia pełnej kwo-

ty zawartej w fakturze, ale przyjmie wszelkie ryzyko z nimi związane.
b) Zastrzeżenia co do prawa własności towaru będą również występować w przypad-

ku, gdy Nabywca objęty zostanie postępowaniem upadłościowym.

11. SIŁA WYŻSZA
a) Jeśli w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia wynikającego z działania siły wyższej

lub w przypadku nieprzewidzianych trudności przed realizacją zamówienia obo-
wiązki Sprzedawcy staną się chwilowo niemożliwe lub niewspółmiernie drogie,
Sprzedawca może wnieść o zmianę warunków umownych, a w przypadku niepo-
wodzenia rozwiązać umowę bez żadnych obciążeń dla Sprzedawcy.

12. PRAWO AUTORSKIE
a) Zawartość tego katalogu, wszystkie drukowane materiały, zdjęcia, filmy, nagrania

dźwiękowe, a także oficjalna strona internetowa SIGMA są objęte prawem autor-
skim zgodnie z ustawą 633/1941 (prawo własności autorskiej).

b) Prawa autorskie do wszystkich projektów fotografii oraz innych prac twórczych 
i opisów technicznych wytworzonych podczas opracowywania materiału marketin-
gowego związanego z towarami, należą do SIGMA di E. Ambrogiani & C. Snc wraz 
ze wszystkimi prawami projektowymi i innymi istniejącymi  prawami własności in-
telektualnej istniejącymi gdziekolwiek na świecie i/lub związanymi z Produktami.

c) Zabronione jest korzystanie ze wspomnianego tu chronionego prawem autorskim
materiału przy sprzedaży internetowej, dla której zalecane jest pisemne upoważnie-
nie wysyłane bezpośrednio do Sigma.

13. RÓŻNE 
a) Wszelkie zmiany wprowadzone przez strony do umów objętych niniejszymi ogól-

nymi warunkami sprzedaży sporządza się na piśmie, pod rygorem nieważności.
Odstępstwo od jednego lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków
sprzedaży nie powinno być interpretowane w sposób szeroki lub przez analogię 
i oznaczać, że pozostałe postanowienia także nie obowiązują.

14. PRYWATNOŚĆ 
a) Sprzedawca gwarantuje poufność danych osobowych Nabywcy oraz przestrzega-

nie wszystkich zobowiązań określonych przez D. Lgs. n. 196/2003 i późniejsze nowe-
lizacje.

15. SĄD WŁAŚCIWY I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
a) Wszelkie spory w jakikolwiek sposób związane z interpretacją, realizacją lub roz-

wiązaniem umów, których dotyczą niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zostaną
poddane jurysdykcji sądu w Rimini lub innego wskazanym przez Sprzedawcy.

b) Niniejsza umowa została sporządzona w języku włoskim i przetłumaczona na 
język angielski; w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, włoska wersja jest jedyną 
ważną i autentyczną wersją.

c) Ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu włoskiemu.62 63



Katalog i prawa autorskie do niego są własnością firmy Redmaks Sp. z o. o., jedynego, oficjalnego dystrybutora w Polsce produktów firmy SIGMA.
Powielanie, kopiowanie i wykorzystywanie materiałów niniejszego katalogu jest zabronione.

Aby uzyskać więcej informacji o produktach skontaktuj się z naszym biurem: +48 22 270 11 85, 608 089 688 


