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PREAMBULUM
Jelen dokumentum - mely egyedi gyártású termékeink rendelésével kapcsolatos Általános Szerződési
Feltételeink (továbbiakban: ÁSZF) -, létrejöttének célja, hogy vállalkozói szerződésül szolgáljon a megrendelt egyedi termék(ek) legyártására, illetve a termék(ek) kapcsán igénybe vett szolgáltatásokra, továbbá, hogy Ön megismerhesse a rendelésével kapcsolatos teendőit, lehetőségeit és kötelezettségeit.
Az ÁSZF ügyfélbarát nyelvezettel íródott, hogy érthető és könnyen befogadható legyen.
Kérem az ÁSZF figyelmes elolvasását a megrendelés véglegesítését megelőzően, mert a megrendelés
véglegesítésével Ön elfogadja jelen ÁSZF minden pontját és teljes tartalmát.
Ha jelen ÁSZF megismerését követően kérdése merülne fel kérem, azt a megrendelési véglegesítése
előtt jelezze és vegye fel velünk ezügyben a kapcsolatot.

VÁLLALKOZÁS ADATAI
Vállalkozás neve: 		

BEX HOME KFT

Székhelye:			

1097 Budapest Vaskapu utca 1. D. ép. al. 1.

Adószáma:			

28959742-2-43

Cégjegyzékszáma:		

01-09-377381

Bankszámlaszáma:		

12096736-01750763-00100004

Elérhetőségei:
Telefonszám:		

06 (30) 848 78 51 , 06 (30) 291 03 56

E-mail cím:		

info@bombexhome.hu

Levelezési cím:

1097 Budapest Vaskapu utca 1. D. ép. al. 1.
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1 - ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1
A megrendelés véglegesítésével a BEX HOME KFT (továbbiakban: Vállalkozó) és Ön (továbbiakban: Ügyfél) között létrejött szerződés tartalmát a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok és jelen ÁSZF határozzák meg.
1.2
Ön a megrendelés véglegesítése előtt köteles megismerni jelen ÁSZF tartalmát és rendelkezéseit. A
megrendelés véglegesítésével, jelen ÁSZF a Vállakozó és Ügyfél között létrejött szerződés részét képezi.
1.3
Jelen ÁSZF visszavonásig vagy módosításig érvényes.

2 - TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
2.1
Az üvegpanel, a Vállalkozó által kifejlesztett teljesen egyedi és speciális eljárással készülő magas minőségű üvegdekorációs termék.
2.2
Az üvegpanel gyártása során a választott nyomtatással készülő dekoráció közvetlen az üveg felületére
kerül, köztes anyag alkalmazása nélkül.						
2.3
Az üvegpanel rétegrendjének utolsó alkotó eleme az un. fedő fehér réteg, mely a nyomtatásból hiányzó
fehér színeket hivatott pótolni, háttér megvilágításra nem alkalmas. Háttér megvilágítás során a réteg felhordásából adódó nyomok láthatóvá válnak. Háttér megvilágítás nélkül tökéletes fedőrétegként
funkcionál. Háttérvilágításhoz más kivitelt ajánlunk.
2.4
Az üvegpanel nyomtatott oldala mindennapi használatban védelemre szorul. A termék falra, vagy arra
alkalmas fix elemhez ragasztva, szélein pára mentesítve alkalmazható, ellenkező esetben más kivitelt
ajánlunk.
2.5
Az üvegpanel termék alkalmazható konyha hátfalként, zuhanykabin hátfalként, kád hátfalként és bármilyen falfelületre megfelelő alsó teherviselő alkalmazása mellett.
2.6
A ragasztott dekorációs üveglap, a VÁLLALKOZÓ által kifejlesztett teljesen egyedi és speciális eljárással
készülő magas minőségű üvegdekorációs termék.
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2.7
A ragasztott dekorációs üveglap olyan kivitel, ahol két üveglap magas hőmérsékleten van ragasztva és
a két üveglap közé kerül a dekoráció, közvetlen nyomtatással köztes anyag alkalmazása nélkül.
2.8
A ragasztott dekorációs üveg alkalmazható üvegajtóként, térelválasztóként, és háttérvilágítással szerelt
üvegpanelként.

3 - RENDELÉS MENETÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
3.1
A Rendelési igény esetén az alábbi feltételek teljesülése után vállalkozó végleges ajánlatot készít:
3.1.1
helyszín

látogatás,

helyszíni

méretvétel,

amennyiben

Ügyfél

írásban

nem

nyilat-

kozik, hogy ezt a szolgáltatásunkat nem kívánja igénybe venni. A nyilatkozat írásban,

elektronikus

formában

elküldhető

az

info@bombexhome.hu

e-mail

címre.

3.1.2
amennyiben vállalkozó részéről nem történt helyszín látogatás, helyszíni méretvétel a megrendeléshez szükséges gyártási méreteket írásban elektronikus formában kell megküldeni az info@
bombexhome.hu e-mail címre.
3.1.3
a rendeléssel kapcsolatos olyan típusú egyeztetés, mely eltér a megszokott (ÁSZF-ben leírt) eljárásrendtől. Ügyfél ezen típusú kéréseit, igényeit írásban, elektronikus formában juttathatja el
vállalkozó részére az info@bombexhome.hu e-mail címre. Az igénybejelentő mintája az ÁSZF 2.sz
mellékletében megtalálható.
3.2
A megrendelés véglegesítéséhez az ajánlatban megjelölt előleg megfizetése szükséges, amely általános
esetben a vállalási ár 50 %-a.
3.3
A megrendelést írásban külön nem szükséges véglegesíteni, az előleg megfizetését követően a megrendelést véglegesnek és az ÁSZF-ket elfogadottnak tekintjük, és a gyártást a szükséges alapanyagok
beszerzésével, gyártásra való előkészítésével megkezdjük.
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3.4
A megrendelés véglegesítése előtt Vállalkozó teljeskörű tájékoztatást nyújt Ügyfél részére jelen ÁSZF
mellett, az alábbi dokumentumok segítségével:
•

konyha hátfal termék rendelés esetén „gyártás menete” (megrendeléstől – átadásig)

•

dekorációs termék vásárlása esetén a „nyomtatási korrektúrával kapcsolatos információk”

•

dekorációs termék vásárlása esetén a „színekkel és mintával kapcsolatos tudnivalók”

4 - NYOMTATOTT DEKORÁCIÓVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
4.1
A dekorációs termékre kerülő kép kiválasztása cégünk közreműködésével történik, melyhez díjmentesen
biztosítunk látványterv alapszolgáltatást, nyomtatási korrektúrát és üvegminta lehetőséget.
4.2
megrendelés mellé vállalkozó alapszolgáltatás keretében díjmentesen készít látványtervet ügyfél részére a megrendelni kívánt termékről és annak közvetlen környezetéről.
4.2.1
látványterv alapszolgáltatás az alábbi részszolgáltatásokat tartalmazza:
•

valósághű 3D látványterv készítése a termékről és közvetlen környezetéről. A termék
közvetlen környezete a vállalkozó által szubjektíven megítélt környezet, amely ahhoz
szükséges, hogy megfelelően prezentálja az adott termékre kerülő dekorációt és annak
lehetőségeit.

•

előzetesen egyeztetett témakörökben a dekoráció szánt kép(ek) látványtervbe illesztése

•

alapszolgáltatásban kérhető maximális témakörök 5 db, beillesztésre kerülő képek maximuma 15 db.

4.2.2
Amennyiben Ügyfél nem konkrét képet kér a látványtervben, hanem témamegjelölést követően
vár dekorációs lehetőségeket - vagy szóban-írásban körülírt képet szeretne viszont látni-, elképzelhető, hogy kívánalmaihoz képest eltérő képet kap. Az elmondás alapján készülő képanyag megszerkesztése szubjektív természetű, így nem várható el Vállalkozótól, hogy elsőre az elképzeléssel
tökéletesen megegyező látványt készítsen. Ezen jelenség kiküszöbölésére a Vállalkozó 15 db látványtervet biztosít, a díjmentes látványtervezési alapszolgáltatás keretein belül.
4.2.3
A látványtervet Vállalkozó 1-5 munkanapon belül elkészíti és elektronikus formában továbbítja
ügyfél részére. A látványterv elkészítési ideje eltérhet az előzőekben megjelölt 1-5 munkanaptól,
melyről vállalkozó indoklással együtt értesíti Ügyfelet. Az ügyfél által megadott elektronikus levelezési cím hibája miatt vállalkozó nem vonható felelősségre.
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4.2.4
A látványterv a dekoráció véglegesítésére nem alkalmas. A látványterv törekszik a minél élethűbb
megjelenítésre, így a látványtervben megmutatott dekoráció perspektivikus torzítással kerül a
tervbe, illetve tartalmazza a helyszínen vélt fényforrásokat, tükröződéseket.
4.2.5
Látványterv kiegészítő szolgáltatásának díjairól látványtervekkel kapcsolatos kiadványunkban
nyújtunk tájékoztatást.
4.3
A dekoráció véglegesítéséhez Vállalkozó díjmentesen készít Ügyfél részére nyomtatási korrektúrát. Az
írásban elfogadott nyomtatási korrektúra Ügyfél dekorációval kapcsolatos pontos igényét jelzi Vállakozó felé.
4.3.1
A végleges dekoráció elfogadása a nyomtatási korrektúra segítségével történik. Az előzetesen
egyeztetett vagy látványtervben elfogadott képről egy nyomtatási korrektúra készül, mely az üveg
egyeztett és elfogadott kialakításán mutatja be a dekorációra szánt kép elhelyezkedését.
4.3.2
A végleges nyomtatási anyag, melyet a nyomtatási korrektúra prezentál, a technológia specifikáció
miatt hasznos kifutóval készülnek, mely kifutó részt a nyomtatási korrektúrán letakarunk, azonban
a kész termékre funkciójuk miatt rákerülhetnek. A nyomtatási korrektúra kifutóját igény esetén,
vagy indokolt esetben felfedjük.
4.3.3
Nyomtatási korrektúra elfogadását kizárólag írásban tudjuk fogadni az info@bombexhome.hu
e-mail címen.
4.3.4
A nyomtatási korrektúra elfogadását követően a dekoráció megváltoztatására díjmentesen nincs
lehetőség.
4.3.5
Írásban elfogadott nyomtatási korrektúra esetén az alábbi pontokban reklamációt nem áll módunkban elfogadni:
•

a képen található olyan típusú hibák, melyeket az eredeti képállomány tartalmazott és
nem a képszerkesztés során került a nyomtatási anyagra.

•

nyomtatási korrektúrához képest a készterméken történő elcsúszás maximum 2 cm-ig.

•

A nyomtatási korrektúra üvegfelületen megjelenő színhelyessége minta hiányában.

•

A nyomtatott dekoráció minősége minta hiányában.
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4.4
Üvegfelületre kerülő nyomtatott dekoráció technológiája specifikus, melyet befolyásol a festékpigmentek megszokottól eltérő polimerizációja, illetve az üveg vastagsága. A dekoráció végleges színei, illetve a
technológiából adódó árnyalatbéli színeltérés a legtöbb dekoráció esetében nem mérvadó, nem zavaró.
Minta igénylése az alábbi esetekben indokolt:
•

nem fotórealisztikus kép

•

megközelítő színazonosság az adott környezetbe kerülő más felülettel

•

a kép bizonyos részének megvizsgálása, mely korrektúra alapján nem egyértelműen megítélhető

4.4.1
Minta igénylése az Ügyfél felelőssége, indokolt esetben Vállalkozó felhívja Ügyfél figyelmét a
mintaigénylés indokoltságára.
4.4.2
Színekkel és mintával kapcsolatban bővebb tájékoztatást nyújtunk a „Színekkel és mintával
kapcsolatos tudnivalók” tájékoztatónkban.
4.4.3
A minta gyártásának technológia sorrendje megegyezik a késztermék gyártásával, így annak gyártási ideje is azonos. Amennyiben szükséges a mintához üvegalapanyag rendelése,
úgy ~ 15 munkanap, amennyiben rendelkezésre áll a mintához szükséges üvegalapanyag, úgy
~ 8 munkanap. Vállalkozó nem köteles mintához szükséges üvegalapanyagot készleten tartani.
4.4.4
Az átadásra szánt minta színei Vállalkozó részéről átadás előtt ellenőrzésre kerülnek, így az Ügyfél
minden esetben a műhelykörnyezetben színhelyesnek ítélt mintát veheti át, amely a rendeltetési
helyén az adott fényviszonyok mellett eltérést mutathatnak. Ezen jelenség kiküszöbölésére Vállalkozó 3 db mintát biztosít díjmentesen, hogy a helyszíni viszonyokhoz hangolható legyen a
kiválasztott dekoráció.
4.4.5
3 db minta díjmentesen igényelhető, amennyiben a minta legkésőbb a megrendelt termék
átadásakor sértetlen állapotában visszakerül vállalkozóhoz csomagolásával együtt. Ellenkező esetben a minta gyártási díját bruttó 10 000 Ft árban állapítja meg a Vállalkozó. A minta átvehető
vállalkozó telephelyén, vagy kérhető a minta postázása. Postázás esetén a szállítási költséget az
ügyfél fizeti meg, melynek díját a Magyar Posta Zrt. állapítja meg aktuális díjszabása alapján.
4.4.6
A nem díjmentesen igényelt mintának költségét Vállalkozó bruttó 5 000 Ft / db árban állapítja meg, amennyiben a minta legkésőbb a megrendelt termék átadásakor sértetlen állapotában
visszakerül vállalkozóhoz csomagolásával együtt. Ellenkező esetben a minta gyártási díját bruttó
10 000 Ft árban állapítja meg a Vállalkozó.
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5 - HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
5.1
Ügyfél a megrendelés véglegesítése előtt felkérheti Vállalkozót a helyszín szemrevételezésére, a gyártási méretek felvételére.
5.2
Vállalkozó a helyszíni felmérést méretgarancia vállalása mellett végzi el.
5.3
A helyszíni felmérés alkalmával Ügyfél írásban nyilatkozik, hogy a helyszínszemle során felvett méretek
és a megvizsgált környezet a beépítésig nem változik. Ügyfél nyilatkozik továbbá a beépítés sikerességéhez, feltételes kedvezmény érvényesítéséhez szükséges vállalásairól.
5.4
A helyszíni felmérés alkalmával Vállalkozó bruttó 20 000 Ft foglalót kér a megrendelésre. A foglaló megfizetésével nem véglegesíthető a megrendelés. A megfizetett foglaló a méretgarancia vállalása
melletti méretvételt, illetve a termékhez kapcsolódó látványterv elkészítését tartalmazza. A megfizetett
foglaló teljes összegét levonjuk a végleges ajánlat végösszegéből megrendelés esetén.
5.5
A helyszíni felmérésre számolt kiszállási díj tatabányai telephelyünk 150 km-es körzetében díjmentes.
150 km fölött a kiszállás díja bruttó 70 Ft/km. Az esetlegesen felmerülő kiszállási díj a foglalóval egyetemben a helyszínen megfizetendő, és az ajánlat végösszegéből nem vonjuk le.
5.6
Vállakozó a helyszíni felmérés során felvett kopp méreteket (az adott falszakasz pontos mért mérete)
gyártási méretekké számolja vissza. A gyártási méretek visszavétele Vállalkozó belátása szerint történik,
melyről Ügyfelet nem köteles tájékoztatni. Ügyfél tájékoztatást kérhet a végleges gyártási méretekről,
mely esetben vállalkozó köteles a felvett méreteket, illetve a visszaszámolt gyártási méreteket Ügyfél
rendelkezésére bocsájtani.
5.6.1
Vállalkozó az alábbi irányelvek figyelembevételével számolja vissza a munkadarabok gyártási
méretét:
•

dilatációs hézag megteremtése

•

vízzárási hézag megteremtése

•

munkadarabok szögben való találkozásakor az anyagvastagság ragasztási vastagsággal
együttes visszavétele

•

összképet befolyásoló esztétikai szempontok
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5.7
Egy adott falszakaszon Vállalkozó a legkisebb felmért távolságot veszi alapul a gyártási méret meghatározásánál. Amennyiben a falszakasz többi részén a távolság nagyobb, Ügyfél nem róhatja fel Vállalkozónak hibás teljesítésnek. A fogadó felület előkészítése Ügyfél feladata, még a helyszíni felmérést
megelőzően.

6 - GYÁRTÁSI HATÁRIDŐVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
6.1
A gyártási idő minden esetben a kiadott végleges árajánlatban van feltüntetve, az adott ajánlatra vonatkozik, és ez az időintervallum vonatkozik az adott megrendelésre. A tájékoztatókban szereplő gyártási
idő egy általánosságban megállapított időtartam.
6.2
Vállalkozó minden esetben munkanapban és nem naptári napban állapítja meg a gyártási időt.
6.3
A gyártás megkezdéséhez szükséges feltételek:
•

Véglegesített megrendelés

•

Véglegesített nyomtatási korrektúra (a nyomtatási korrektúra véglegesítésének szabályai szerint, lásd 4.3.3 pont)

6.4
A gyártási időt Vállalkozó az alábbi események következtében meghosszabbíthatja, melyet Ügyfél köteles elfogadni:
•

Az üveggel való munkavégzés veszélyes üzem. Amennyiben gyártás vagy szállítás során a megrendeléshez tartozó egy adott munkadarab megsérül, eltörik. Ilyen esetben Vállakozó saját költségre újra gyártja az adott munkadarabot és meghosszabbítja a gyártási időt.

•

Gyártás során a dekoráció félkész állapotában megsérülhet. Ilyen esetben Vállakozó saját költségre újra gyártja az adott munkadarabot és meghosszabbítja a gyártási időt.
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7 - BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
7.1
Vállalkozó felkérhető a legyártott termék helyszínen történő beépítésére. Ez iránti igényét Ügyfél a
megrendelés véglegesítése előtt jelezheti.
7.2
Vállalkozó a beépítés sikerességére abban az esetben vállal garanciát, amennyiben a helyszíni felmérést Vállalkozó végezte el, és Ügyfél nyilatkozott, hogy a helyszíni felméréskor felvett méretek és a
környezet nem változott.
7.3
Beépítés során Ügyfél köteles Vállalkozó számára, illetve Vállakozó alkalmazásában dolgozó szerelő
csapat számára a munkaterületet akadálymentesen biztosítani és azt munkavédelmi és biztonsági okok
miatt elhagyni. A munkaterület az a helység, ahova a termék beépítésre kerül, illetve az a terület, ami
ahhoz szükséges, hogy a termék eljuttatható legyen a beépítési helyére.
7.4
A Vállakozó alkalmazásában beépítést végző dolgozók munkavédelmi cipőt kötelesek viselni. A cipőt
biztonsági okokból nem vehetik le, arra védőfóliát nem húzhatnak. Ügyfél letakarhatja a munkaterületet
védőfóliával, amennyiben az nem csúszik, nem mozog. Amennyiben a beépítést végző szerelésvezető
úgy ítéli, hogy a padlóra helyezett fólia megakadályozza a biztonságos mozgást, a fóliát Ügyfél köteles
eltávolítani.

8 - ÁTADÁS - ÁTVÉTELLEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
8.1
Vállakozó a készterméket kizárólag Ügyfél részére adja át, vagy az Ügyfél által írásban meghatalmazott
személynek.
8.2
Vállakozó a készterméket átadás-átvételi ceremónia során adja át ügyfél részére, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.
8.3
Átadás-átvétel során az alábbi pontok nem róhatóak fel hibás teljesítésnek:
•

olyan jellegű dekorációs hibák, melyek összhatásában nem befolyásolják a konyha látványát.

•

olyan jellegű dekoráció hibák, melyek kiterjedése nem haladja meg az 1 mm-t

•

olyan jellegű dekorációs hibák, melyek 1 méterről történő szemrevételezés esetén nem
azonosíthatóak
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8.4
Amennyiben átadás-átvétel során Vállalkozó és Ügyfél nem tud megegyezni az átadásról, vállalkozó
eltávolítja a beépített munkadarabokat és elszállítja a helyszínről, majd raktározza telephelyén. A véleménykülönbség megbékítését Vállakozó és Ügyfél, az Ügyfél költségén felbérelt igazságügyi szakértőre
bízza. Amennyiben az Ügyfél véleménye bizonyul igaznak Vállakozó újra gyártja Önköltségen a megrendelést. Amennyiben a Vállalkozó álláspontja bizonyul igaznak az Ügyfél kérheti az újragyártást miután
az általa hibásnak vélt termék árát maradéktalanul megfizette Vállalkozó részére. Az újragyártás díját
Vállalkozó kedvezményesen állapítja meg.

9 - FIZETÉSI FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
9.1
A helyszíni felmérésre megállapított foglaló Ügyfél készpénzben fizeti meg Vállalkozó részére.
9.2
A megrendelés véglegesítéséhezszükséges előleget Ügyfél átutalással fizeti meg vállalkozó részére.
9.3
A megrendelt termék átadását követően a második részletet Ügyfél átvételkor készpénzben fizeti meg
Vállalkozó részére.
9.4
Amennyiben Ügyfél a meghatározott fizetési módoktól szeretne eltérni, azt megrendelés véglegesítését
megelőzően jelezze írásban Vállalkozó részére.

10 - JÓTÁLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
10.1
A jótállás időtartama: aktuális törvénykezés szerinti.
10.2
A jótállási határidő a termék ügyfél részérére történő átadásának napjával kezdődik. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például,
ha a hibát:
•

szakszerűtlen beépítés (kivéve, ha a beépítést a Vállalkozó, vagy annak megbízottja végezte el)

•

rendeltetésellenes használat, a használati- kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül
hagyása

•

helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

•

elemi kár, természeti csapás
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10.3
Ügyfél kérheti a jótállási idő meghosszabbítását a megrendelés véglegesítése előtt. Vállalkozó Ügyfél
részére megszabott díj ellenében a jótállást 3+2 vagy 5+3 évre hosszabítja.
10.4
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ügyfél alábbiakat követelheti Vállalkozón:
•

kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozó a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban
képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak
okozott érdeksérelmet.

•

Vételár arányos leszállítását igényelheti, ha Vállalkozó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt

10.5
Ügyfél a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
10.6
A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

11 - ELÁLLÁSSAl, FELMONDÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
11.1
A megrendelés véglegesítésével Vállalkozó megkezdi a termék gyártását a Vállalkozó által felvett egyedi méretek alapján, vagy az Ügyfél által írásban megküldött méretek alapján. A megrendelés véglegesítését követően Ügyfél nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát, mert a készülő termék nem
előre gyártott termék és egyértelműen az Ügyfél egyedi megrendelésére személyre szabottan készül.
11.2
Vállalkozónak a megrendelés teljesítéséhez több esetben az Ügyfél írásos nyilatkozata szükséges (végleges látványterv, végleges nyomtatási korrektúra és végleges minta elfogadása). Amennyiben Ügyfél
magatartásával szándékosan hátráltatja a megrendelés teljesítését, azzal szerződésszegést követ el,
melynek következtében Vállalkozó írásban jogosan felmondhatja a szerződést. Ügyfél ezt köteles tudomásul venni és a megrendelés során Vállalkozónak keletkezett költségeit megtéríteni. Szerződésszegésnek minősül, ha Ügyfél háromszori felszólításra sem véglegesíti írásban a látványterv, nyomtatási
korrektúra vagy minta elfogadását. Szerződésszegésnek minősül továbbá, ha Ügyfél az írásban elfogadott látványtervet, nyomtatási korrektúrát vagy mintát változtatni akarja elfogadást követően, de ennek
költségét nem téríti meg Vállalkozó részére.
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1.SZ.MELLÉKLET:
MUNKAFOLYAMAT

BOMBEXHOME

MEGRENDELÉSTŐL
BEÉPÍTÉSIG
BOMBEXHOME
A DEKORÁCIÓ SZABADSÁGA
2

1

HElyszíni fElmérés
TERMÉK JELLEMZŐK
A BombexHome üvegdekorációs termékeknek 4 fontos tulajdonsága van. Hőálló,
ütéstűrő, UV álló, könnyen tisztántartható.

pontos gyártási méretek
20 000 Ft foglaló
grafika megbeszélése

3

50 % előleg

Az edzett üveget 600-700 fokon edzik.

körülbelüli méretek
árfekvés megismerése
kötelezettségmentes

4

mEgrEndElés
HŐÁLLÓSÁG

ElőzEtEs ajánlat

Üvegszabás megkezdésetó.

látványtErv
több millió kép
egyedi elképzelések
saját fotók tisztántartható.

6

5

Ez a hőmérséklet egy gázfőzőlap maximum hőmérsékletének 3 szorosa.

gyártás

KorrEKtúra

15-20 munkanap

ÜTÉSTŰRÉS

végleges nyomtatási fájl
elfogadása
minta lehetősége

7

Az edzett üveg ötször nagyobb rugalmassággal és keménységgel rendel-

BEépítés

keznek, mint a síküveg. Teljes felületükkel a falra ragasztva még ellenálóbbak.

második 50 % - foglaló

facebook.com/bombexhome

www.bombexhome.hu

2.SZ.MELLÉKLET:
SZÍNEK ÉS MINTA

BOMBEXHOME

SZÍNEK ÉS SZÍNLÁTÁS
Az, hogy egy tárgyat milyen színűnek, színárnyalatúnak látunk, nem csak az adott tárgy fizikai tulajdonságaiból következik, sokkal inkább szubjektív
élmény. Ennek oka az, hogy az emberi idegrendszer a retinán található csapok fényre adott válaszainak együttes eredményeként különítik el a
színeket, így okozva színérzetet. Tehát a szín, mint
érzet, nem más, mint az agy reakciója a fényre.
Mivel mindannyian mások vagyunk, ezért elképzelhetõ, hogy ugyanazt a tárgyat másképp látjuk, és
olyan színárnyalatokat is észreveszünk, melyeket mások nem, vagy épp fordítva, nem látunk egy árnyalatot, melyet mások igen. A biológia úgy alakította ki az emberi szemet, hogy a zöld színek érzékelése
a legkönnyebb, míg a vörös színeket nehezebben érzékeljük. Továbbá a látás egy életkorral változó érzékünk, így aztán pusztán idegrendszeri okai is vannak annak, hogy miként érzékeljük a színeket, de ez
nem minden.

Nyomtatott üvegtermékek gyártása esetén számos olyan kép létezik, melyeknél ezek a különbségek nem feltûnõek, nem számítanak. Egy erdõs képnél, vagy egy színes városképnél
csekély jelentõsége van annak, hogy egy-egy apró részletet miként érzékelünk, hiszen az ös�szhatást nem befolyásolja. Vannak azonban olyan képek is, melyeknél az összhatás nagyban
függ a színérzékeléstõl, ilyenek például az absztrakt hullámok, vagy a különbözõ textúrák.

Szeretnél többet olvasni a témában?

wikipedia/szín

wikipedia/színlátás
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MI BEFOLYÁSOLJA AZ ÜVEGRE VÁLASZTOTT KÉPEK SZÍNÉRZETÉT?
A különbözõ eszközök (telefon, tablet, számítógép, tv, stb) különbözõ beállításokkal rendelkeznek, melyek alapvetõen eltérõ színképzést is jelentenek. A megjeleníthetõ színek tartománya attól függ, hogy
az eszköz milyen színtérrel rendelkezik, ez pedig gyártónként, sõt, akár eszközönként is különbözõ lehet.
Ehhez adódnak hozzá a különbözõ segédprogramok hatásai: telefonokon gyakori a beépített kék fény
szûrés (mivel ez fárasztja leginkább a szemet), illetve az automatikus fényerõ beállítás, mely tovább
befolyásolják a kép színérzetét.

Azonos márkájú eszközök, a színek mégis különböznek

Az elektronikus eszközök általában RGB színtérrel dolgoznak.
Ez azt jelenti, hogy minden megjelenített pixel a monitoron
(kijelzõn) három önálló háttérfénnyel rendelkezõ szubpixelbõl, a pirosból (R), a zöldbõl (G), és a kékbõl (B) áll. Az adott
pixel színe a három szubpixel együttes fényébõl áll. Ezzel
szemben a nyomtatással készülõ termékek CMYK színtérrel
dolgoznak.
Nyomtatás során a nyomtatófej szorosan egymás mellé tett
festékpöttyök (C - Cyan,világoskék; M - Magenta,bíbor; Y - Yellow,sárga; K - Keycolor,kulcsszín,fekete) segítségével állítja
elõ a képet, mi pedig a festékpöttyökrõl visszaverõdõ fény
miatt látjuk valamilyen színûnek a képet.
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Az üveg fizikai tulajdonságai szintén befolyásolják a színérzékelést. A hagyományos float üveg a fény 83%-át engedi át, míg az alacsony vastartalmú, ún.
optiwhite üvegnél ez az érték 91% körüli. A gyártás során a folyékony üveg
vastartalma az üveg színét is meghatározza, a float üvegnek enyén zöldes
hatása van, míg az optiwhite üveg „tisztább”, azaz a fehér szín közel fehérnek hat. Mivel a nyomtatás az üveg hátoldalára kerül, ezért a fénynek kétszer is keresztül kell haladnia az üvegen, ez pedig árnyalatbeli eltéréseket
is okozhat.

YouTube videó az
üveggyártásról

A mesterséges fény színvisszaadási értéke is hatással van a színérzetre. Az ún. Color Reference Index
(CRI, Ra) megmutatja, hogy egy adott világítótest a természetes napfényhez képest hogyan adja vis�sza a tárgyak színérzetét. A CRI = 100 referenciaértékhez képest (természetes napfény) a 80-as, 90-es
értékkel rendelkezõ fényforrások már jónak számítanak. A CRI fontosságának belátásához elég csak
a fürdõszobai tükörre gondolnunk: ha volt már olyan, hogy az otthoni tükörben tökéletesnek láttad a
sminked/frizurád, de az irodai liftbe szerelt tükör teljesen más képet mutatott, akkor az részben a CRInek is köszönhetõ. Természetesen a napfény is folyton változik, de a különbözõ színhõmérsékletû LED
világítások, spotlámpák, konyhai csillárok, stb. is befolyásolják a nyomtatott üveg színérzetét.
Csekély, de nem elhanyagolható tényezõ a gyártástechnológia. A CMYK színtérnél
a fehér szín a „színtelenséget” jelenti, azaz a nyomtatófej egyetlen alapszínt sem
nyomtat ilyenkor. Ez azt jelenti, hogy a háttérszínt az a média adja, melyre a nyomtatás történik. Asztali nyomtató esetén ez általában fehér papír. Amikor a nyomtató
fehér színt „nyomtat”, akkor a fehér papíron üresen hagyja ezeket a részeket. Ha
nyomtattál már például szórólapot nem fehér papírra, akkor színes ábrák estén kiválóan látható, hogy milyen eltérést jelent pl. sárga vagy piros papír haszálata. Üvegnyomtatás esetén az üresen hagyott részek átlátszóak maradnak, de a nyomtatott részek is áttetszõek. Azért, hogy az üvegre nyomtatott kép színérzete a lehetõ legjobb
legyen, a fehér színt utólag kell a nyomtatásra applikálni. Ez történhet egymenetben
a nyomtatással, amennyiben a nyomtató rendelkezik fehér festék opcióval, de történhet a nyomtatás után is. Mindkét eljárásban az a közös, hogy a felhasznált fehér
szín befolyásolja a végleges színérzetet.
Azt látjuk tehát, hogy a nyomtatott üveg színérzete számos tényezõtõl függ. Ez persze nem jelenti
feltétlenül azt, hogy egy kép színei teljesen mások lesznek, mint amit pl a telefonodon látsz, de az
színárnyalat, a színek telítettsége és élénksége mindenképpen különbözhet.
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MI A MEGOLDÁS, HA TÖKÉLETES SZÍNEKET SZERETNÉK?
A képválasztás a látványtervek és a korrektúra alapján történik. Ha kiválasztod a végleges képet, akkor
kérhetsz tõlünk mintaüveget. Mi az általad választott kép egy részletét kinyomtatjuk a mintaüvegre, és
eljuttatjuk hozzád.
Ha számodra nem szimpatikus ez a megoldás, lehetõség van személyes konzultációra is. Ez az alábbi
menetrend szerint történik:
1. emailben egyeztetjük, hogy milyen színváltozatokat szeretnél megnézni az adott képbõl
2. ezt követõen mi legyártjuk a mintát/mintákat
3. miután elkészültek a minták, felvesszük Veled a kapcsolatot, és megbeszélünk egy idõpontot,
amikor tatabányai mûhelyünkben személyesen találkozunk
4. a személyes találkozó során átbeszéljük a mintákat. Ha sikerül választanod, akkor elkezdjük a késztermék gyártását, ha nem, akkor megbeszéljük az új minták gyártására vonatkozó elképzeléseid
A minták gyártása 7-10 munkanapon belül megtörténik, ezt követõen 1 napos garantált üzleti csomagként
adjuk fel a részedre (vagy jelentkezünk személyes találkozó egyeztetése miatt), azaz elképzelhetõ, hogy akár
2 hetet is várnod kell.

MENNYI IDÕVEL TOLÓDIK A GYÁRTÁS, HA SZERETNÉK MINTÁT?
A mintagyártás ugyanolyan technológiával történik, mint a késztermék gyártása, ezért több minta
kérése már jelentõsen megnövelheti a gyártás megkezdéséig eltelt idõt. Felhívjuk figyelmed, hogy a
gyártási idõ több feltétel együttes teljesülése esetén indul, az egyik ilyen feltétel, hogy van kiválasztott
végleges grafika. Azaz a gyártási idõ szempontjából mindegy, hogy hány kör minta készül, a végleges kép
jóváhagyásától indul a 15-20 munkanapos gyártási idõ.
A mi célunk is az, hogy a lehetõ legelégedettebb legyél. Az elképzeléseid úgy tudod a legkönnyebben
átadni nekünk, ha minél pontosabban megfogalmazod egy emailben, vagy ha a felmérés során minta
tárgyakat tudsz nekünk adni, aminek a segítségével könnyebben megközelíthetjük a kívánt színeket.
Elõfordul azonban, hogy a tökéletes végeredmény elérése több idõbe kerül, mint elõször gondoltad.
A leggyorsabb gyártás az, ha nem készül minta (megrendeléseink többsége ilyen), ebben az esetben
azonban színgaranciát nem tudunk vállalni.
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3.SZ.MELLÉKLET:
NYOMTATÁSI
KORREKTÚRA
ELFOGADÁSÁVAL
KAPCSOLATOS
TUDNIVALÓK
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MIRE VALÓ A KORREKTÚRA
A nyomtatási korrektúra a kiválasztott dekoráció pontos elhelyezkedését mutatja az üveg szabási
terítékén. A látványterv perspektivikusan torzít, illetve a fényekkel, tükröződéssel próbáljuk minél
inkább élethűvé tenni a látványtervet, viszont ez befolyásolja a megjelenő dekoráció színeit. A
nyomtatási korrektúra 2 dimenzióban van kiterítve, nincs rajta effekt vagy torzítás, így a dekoráció
véglegesítésénél a korrektúra a mérvadó..

korrektúra

látványterv

A korrektúrán nem kell a méreteket ellenőrizni, csak az elhelyezkedést. A mérethelyesség a mi
felelősségünk.
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MILYEN ESZKÖZÖN ÉS HOGYAN ELLENŐRIZZÜK A KORREKTÚRÁT?
Laptop vagy számítógép monitoron, semmi esetre sem telefonon. A legtöbb telefonon van kékfény
szűrő, így megváltoznak a színek. Illetve a telefon vagy tablet erős háttérvilágítása is befolyásolja
a színeket. Kis felületen nagyon nehéz alaposan teljes nagyításban megtekinteni a nyomtatási
anyagot.

MIT KELL FIGYELNI A NYOMTATÁS KÉP ELHELYEZKEDÉSÉNÉL?
A nyomtatási korrektúrához képest a készterméken lehet 1-1,5 cm elcsúszás a nagyformátumú
technológia miatt. A korrektúra ellenőrzésekor ezzel a jelenséggel kalkulálni kell.
Először a teljes elrendezést kell leellenőrizni, mert eltérhet a látványterven látottaktól, mivel a
korrektúrán nincs perspektivikus torzítás. A korrektúra képen körbe 2 cm le van takarva, ami a
hasznos kifutó. Itt is van hasznos képinformáció, tehát folytatódik a kép, de ez nem biztos, hogy a
készterméken rajta lesz ezért takarjuk ki. Amennyiben a kép széléhez közel van olyan képrészlet,
ami semmiképp nem csúszhat le a késztermékről azt fontos jelezni.
Nem minden esetben jelöljük a kivágásokat a korrektúrán, csak abban az esetekben, ha úgy gondoljuk, hogy olyan részbe esik amit fontos feltűntetni. Amennyiben a korrektúrán nem szerepelnek
a kivágások ez utólag kérhető. Amennyiben van olyan képrészlet ami semmiképp nem eshet a
kivágásba, azt fontos jelezni.

korrektúra
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NYOMTATÁS MINŐSÉGE
Nagyon fontos a korrektúrát teljes nagyítás mellett végignézni. A legtöbb fotónak van egy fókuszpontja, ahol nagyon éles a kép, de a körülötte lévő részek homályosak. Ez nagyon jól mutat
a hátfalon, mert kicsit 3D-s hatást kelt, azonban ha nem ez az elképzelés, akkor csalódás lehet a
végeredmény. Ez a jelenség kis méret melletti ellenőrzés esetén nem észlelhető.

Fókuszpont

Vannak olyan képek, amelyek hosszú záridővel (expozícióval) készülnek. Az ilyen képek esetén is
előfordul, hogy a kép bizonyos részei rossz minőségűnek tűnhet. Ez nincs így, mert összhatásában
a kép tökéletes, azonban ha nem ez az elvárás a képpel kapcsolatban, akkor szintén csalódás lehet
a késztermék.
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Az üvegre kinyomtatott képekre általánosan jellemző az a jelenség, hogy nagyon közelről nézve
egy picit rosszabb minőségűnek tűnik, mint a monitoron látott korrektúra. Ezt a hatást a nyomtatási technológia okozza. A nyomtatófej képpontokat tesz egymás mellé, ami 1-2 cm-ről látható.
Azonban 25-30 cm-ről a szem összemossa ezeket a képpontokat és megegyező a látvány a monitoron látottakhoz képest. Fontos, hogy ezeket a termékeket nem 1-2 centiméterről nézzük, így ez a
jelenség nem okoz problémát, azonban a rosszabb minőségű képek esetén ez a jelenség felerősíti
a pixelességet.

üvegkép
1-2 cm-ről nézve

üvegkép
30 cm-ről nézve

üvegkép
50 cm-ről nézve
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Fontos, hogy nem tudhatjuk, hogy mi az elvárás a képpel kapcsolatban. Csak az elfogadott korrektúra áll rendelkezésünkre a minőség-ellenőrzés folyamata során. A különböző fényképészeti stílusok és grafikai megoldások sok esetben olyan hatást kelthetnek, mintha a kép minősége lenne
rossz, azonban ez nem így van, csak a stílus része. Sokak pont így szeretnék a képet, így mi nem
tudjuk megítélni, hogy a választás tudatos-e?

NYOMTATÁS SZÍNEI
A színérzékelésben fontos szerepet játszik a felületen megtörő fény. Egy üvegfelületen máshogy
törik meg a fény, mint például a falon, vagy a bútoranyagokon, így ugyanazt a színt a különböző
felületeken máshogy látjuk. Az üveg hátoldalára kerül a dekoráció, így az üveg 6 mm vastag mélysége egy picit megváltoztatja a színeket. Ez olyan hatást kelt, mintha a nyomtatás előtt lenne egy
kontraszt-szűrő. Ez alapesetben nem vesz el a termék értékéből, sőt növeli azt, hiszen a kép sokkal
szebbnek hat az üvegfelületen.

színek papírra

színek üvegre

nyomtatva

nyomtatva
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Ez a jelenség akkor nagyon fontos, ha színhelyességre törekszünk, a konyha más burkolatával vagy
esetleg a konyhabútor színeihez szeretnék passzolni. Ebben az esetben mindenképpen mintát kell
igényelni. Általában egyszínű vagy grafika dekorációval ellátott konyha hátfalara jellemző, hogy
érdemes mintát kérni. Fotók esetén, akkor érdemes felénk jelezni a színekkel kapcsolatos elvárásokat, ha a kép kiválasztása látványterv alapján úgy történt, hogy a kép bizonyos részein lévő
színek passzoltak a konyha vagy a bútor más részeivel.
A helyszínen lévő fényviszonyok is nagyban befolyásolhatják a késztermék színeit. Ebben az esetben érdemes a világítást áttervezni és hozzáigazítani a hátfalhoz, mivel ha színkorrekcióval a
konyha hátfal igazodik a helyszín aktuális megvilágításához, akkor nagyon „elmennek” a színek, ha
lekapcsoljuk a világítást, illetve ha később áttervezzük azt. Például meleg fehérről hideg fehérre
váltunk.

hideg és meleg fehér megvilágítás közti különbség ugyanazon a konyha hátfalon
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