
Opmerkingen 
1. De cijfers onder het kopje ‘Kust’ gelden voor gebouwen binnen 1km

van een kustlijn.

2. De volledige voorwaarden van de Confidex® Garantie staan achterop
het aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij Tata Steel.

3. De garantie is alleen geldig indien Confidex® binnen 3 maanden na
de voltooiingdatum van het gebouw is geregistreerd.

4. De duur van de Confidex® Garantie geldt voor Zone 1 en Zone 2. 
Voor meer informatie over andere zones gaat u naar 
www.colorcoat-online.com

Andere garanties
Confidex® is altijd beperkt geweest tot de prestaties
van externe bekledingen. Er is echter een groeiend
gebruik bij veeleisende interne toepassingen, zoals
gebouwen waar hergebruik van afval ten behoeve van
energieopwekking plaatsvindt. Daarom biedt Tata
Steel nu ook een garantie per individueel geval bij
intern gebruik van Colorcoat HPS200 Ultra®.

Toepassingsspecifieke garanties zijn ook verkrijgbaar
voor niet-standaard bekledingstoepassingen, zoals
bijvoorbeeld bij dakranden en bij rolluikdeuren. Neem
contact op met de Colorcoat Connection® helplijn voor
meer informatie over de beschikbare garanties voor
dergelijke toepassingen.

Confidex® zones
Zone 1

Zone 2

Voor een gebouw zonder zorgen

De Confidex® Garantie
Confidex® is de productprestatiegarantie voor
Colorcoat HPS200 Ultra® bij gebruik als externe
conventionele gebouwbekleding met uitzondering
van particuliere woningen. Confidex® biedt de langste
en meest uitgebreide garantie voor voorgelakte
staalproducten in Europa, waarbij Colorcoat HPS200
Ultra® tot maximaal 40 jaar gegarandeerd wordt.
Ongeëvenaarde verbeteringen in kleurstabiliteit en
glansbehoud worden vertaald in een robuust product
met een zeer lange levensduur.

De Confidex® Garantie is projectspecifiek en biedt, na
registratie, een contractuele overeenkomst tussen Tata
Steel en de gebouweigenaar. In het geval van een
claim wordt dit direct met Tata Steel afgehandeld en
niet via een andere tussenpersoon in de
distributieketen. Dit bespaart u tijd en geld en neemt
grote risico’s weg. Bovendien is deze overeenkomst
overdraagbaar bij wisseling van gebouweigenaar. De
overdraagbaarheid is eenvoudig te regelen door het
invullen van de nieuwe gegevens op de achterzijde
van het garantiecertificaat.

Wie registreert?
Dit is meestal het montagebedrijf of de fabrikant van
het bekledingssysteem, maar iedereen in de
distributieketen kan online registreren via:
www.colorcoat-online.com/registreren

Als u wilt controleren of uw pand geregistreerd is, 
kunt u contact opnemen met de Colorcoat
Connection® Helpline op +31 (0)251 492206 (NL) 
+31 (0)70 233009 (B)

Noordelijk Europa : Zone 1 Zuidelijk Europa : Zone 2

Voor meer informatie over gebieden buiten de Confidex®-zones
kunt u contact opnemen met de Colorcoat Connection® helpline.




