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Garantievoorwaarden  

1-2-3 Gabions en DecoWall steen- en grindkorven 

De garantievoorwaarden die Sonomuro biedt, worden hieronder beschreven voor de volgende 

productfamilies:  

• DecoWall Grindkorven 

• DecoWall Grindschuttingen 

• 1-2-3 Gabion Landschaps-steenkorven 

• Steenkorf Kits 1-2-3 Gabions 

Registreer uw aankoop via onze website www.sonomuro.com in de sectie 'productgarantie'.  

Kwaliteitsgarantie :  

• Sonomuro levert producten van staal van Duitse/Europese oorsprong en gebruikt alleen gegalvaniseerde 

staaldraad van Galfan Zink-ALU van 350gr/m2, de beste standaard voor de bescherming van staal door 

middel van galvanisatie.  

• Sonomuro garandeert een levensduur van 20 jaar voor gaasbreuk als gevolg van roest door blootstelling 

aan elementen zoals regen en wind en normale weersomstandigheden. Het verzinkingsproces bestaat uit 

een behandeling met Zink en Aluminium in een verhouding van 95-5. Het Zink-Alu zal fungeren als 

bescherminglaag over het staal en zal reageren op de elementen Het zijn de chemische reacties met het 

Zink-Alu die het staal eronder beschermen. Na 15-20 jaar zal de Zink-Aluminium beschermlaag geleidelijk 

oplossen als gevolg van blootstelling aan de elementen, en zal er roest op het oppervlak verschijnen. De 

beschermlaag is erop berekend om minstens 20 jaar stand te houden en als dusdanig garanderen wij onze 

schanskorven tegen draadbreuk door roest gedurende deze periode. 

Opgelet: Beperking van de garantie :  

• Garantie onder voorbehoud van uitvoering volgens de geldende technische installatiefiches van de 

steen- en grindkorven.  

• Wanneer de schanskorfelementen worden bewerkt, afgeknipt of ingekort zonder de noodzakelijke 

voorzorgsmaatregelen (gebruik van zaag in plaats van een metalen tang, enz.)  

• Wanneer de schanskorven duidelijk in contact zijn geweest met bijtende producten, onder andere 

chloorhoudende producten, agressieve terrasreinigers en in het bijzonder anti-mos middelen die het 

Zink-Alu van de schanskorven aantasten.  

• Wanneer als vulling van de schanskorven minerale materialen worden gebruikt die ferriet bevatten - 

aanwezig in vele soorten (rivier)stenen - kunnen deze hun ferriet afscheiden en de schanskorven 

kleuren (na infiltratie van regenwater in de schanskorven) zonder dat dit betekent dat de 

schanskorven gecorrodeerd zijn.  

• De garantie is beperkt tot de 'vervanging' van het product, hetzij door omruiling, hetzij door 

vervanging door een soortgelijk product. In geen geval zal Sonomuro verantwoordelijk zijn voor de 

kosten verbonden aan de plaatsing van het product, de verzending of het werk dat nodig is voor de 

vervanging.  

• De verandering in het uiterlijk aspect van de schanskorven is een natuurlijk gevolg van de reactie van 

de Zink-Alu laag met de elementen en valt dus niet onder deze garantie. De witte laag die op de 

schanskorven ontstaat, beschermt het staal. 
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Garantievoorwaarden  

SonoWall, SonoPost en SonoKit 

 

De garantievoorwaarden die Sonomuro biedt, worden hieronder beschreven voor de volgende 

productfamilies:  

• SonoWall Wood, ref : SWW2-XXX-XXX : SonoWall geluidspaneel 183cm x 100/120/150cm (LxH)  

• SonoPost Wood, ref : SPW2-XXX-XXX : SonoPost paal 115mm x 120mm met hoogtes van 

270/300/330/390cm.  

• SonoRail Wood, ref : SRW2-190-001 et SRW2-198-001: Deklatten  

• SonoKit, ref : SPK-XXX-XXX-XXX : Akoestische behuizingen voor warmtepompen 

Kwaliteitsgarantie : 

• Sonomuro levert de gespecificeerde producten, klasse 3 en klasse 4 autoclaaf behandeld met 

Cellcure, een in Europa geautoriseerd en en gereglementeerd houtbeschermingsmiddel . De 

akoestische kern is gemaakt van gerecycleerd polyurethaan. Dit gerecycleerd materiaal is rotvrij, 

duurzaam, heeft geen organische componenten en is niet bevorderlijk voor de aanhechting van 

organismen zoals mossen.  

• Sonomuro geeft een garantie van 20 jaar tegen de aantasting van het hout door schimmels of 

insecten of het rotten van panelen en palen. 

Opgelet: Beperking van de garantie :  

• Garantie onder voorbehoud van uitvoering volgens de geldende technische installatiefiches 

voor het plaatsen van de geluidsmuren, en de algemeen gangbare praktijken voor de 

installatie van omheiningen. (Dit betreft met name de installatie van palen en de 

verankering ervan op een drainerende bodem).  

• Wanneer de SonoWall elementen worden aangepast of verzaagd, is het verplicht om ze te 

behandelen met een houtbeschermingsmiddel op basis van Cellcure.  

• De garantie is beperkt tot de 'vervanging' van het product, hetzij door omruiling, hetzij door 

vervanging door een gelijksoortig product. Sonomuro is in geen geval verantwoordelijk voor 

de kosten die verbonden zijn aan de installatie, de verzending of de werkzaamheden die 

nodig zijn voor de vervanging. 

•  Veranderingen in het uiterlijk aspect van het hout, natuurlijke spleetjes door blootstelling 

aan de elementen, evenals aantasting die geen verband houdt met rot of schimmel vallen 

niet onder deze garantie. Hout is een natuurlijk product dat 'leeft': het zal op natuurlijke 

wijze verkleuren en afhankelijk van de mate van blootstelling aan zonlicht of vocht kunnen 

er spleetjes ontstaan. 

Gelieve elk geschil in verband met de garantie per post naar Sonomuro te sturen met een kopie van de 

aankoopfacturen van uw leverancier: Sonomuro bv Sterrenlaan 123-125, 2610 Wilrijk 


