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Balti krāsotas durvis
Svarīgi norādījumi durvju sagatavošanā,
uzstādīšanā un lietošanā.
Durvju komplekts sastāv no durvju vērtnes ar slēdzenes vietas frēzējumu, durvju kārba sastāvoša no 3 elementiem.
UZMANĪBU! Durvju uzstādīšanas darbus, eņģošanas darbus vai slēdzenes pretplāksnes frēzējumu labāk uzticēt profesionālam
meistaram. Ja esat nolēmuši uzstādīšanas darbus veikt paši, lūdzu, uzmanīgi izlasiet mūsu noradījumus.
Pēc iegādes durvis nedrīkst pakļaut straujām temperatūras un mitruma izmaiņām (nenovietojiet durvis telpā, kur ir ļoti sauss gaiss un
augsta temperatūra vai arī liels mitrums).
Pirms uzstādīšanas ieteicams durvis atstāt telpā, kurā tās tiks uzstādītas, vismaz uz 24 stundām, durvis uzglabāt horizontālā stāvoklī uz
līdzenas pamatnes. Vērtnes samešanās tiks uzskatīta par defektu tikai tad, ja tā pārsniegs 4 mm novirzi no taisnās malas, vērtnei atrodoties kārbā.
Durvis nedrīkst izmantot kā ārdurvis, jo tas var izraisīt durvju defektus, par kuru rašanos neatbild durvju ražotājs un izplatītājs. Durvju
izmantošana kā otrās ārdurvis, var radīt izliekumu vai vērpi, par ko ražotājs un izplatītājs pretenzijas nepieņem un nekompensē.
Pirms uzstādīšanas darbu sākšanas un preces izpakošanas uzmanīgi pārbaudiet durvju komplektāciju un visu izmēru (vērtnes, kārbas,
durvju ailes) atbilstību.
Pirms uzsākt uzstādīšanas un montāžas darbus, rūpīgi iepazīties ar Ražotāja garantijas, un Lietošanas norādēm, kā arī uzglabāšanas un
montāžas ieteikumiem.

ESIET UZMANĪGI!
UZ BALTAS KRĀSOTAS VIRSMAS JEBKURA ŠVĪKA VAI
IESPIEDUMS BŪS ĻOTI REDZAMS.
Durvju uzglabāšanas, montāža darbi un uzstādīšana durvju ailē:
Durvis nedrīkst uzstādīt tikko nošpaktelētā/apmestā telpā; telpā, kur nesen ir uzlieta betona grīda; jaunuzceltās ēkās, kur tiek
izmantota centrālapkure telpu žūšanas procesa paātrināšanai, jo tas saistīts ar paaugstinātu mitruma ietekmi uz durvju vērtnēm, kas
var radīt izstrādājuma defektus, par ko ražotājs un izplatītājs pretenzijas nepieņems. Visa veida špaktelei, faktūrai vai cementam ir jābūt
pilnībā nožuvušam un telpās nedrīkst būt liels mitrums (max 60%), tas var izraisīt durvju defektus, par kuru rašanos neatbild durvju
ražotājs un izplatītājs.
Ailei, kurā tiks uzstādītas durvis, ir jābūt lielākai par durvju vērtni:
platumā par minimums 8 cm;
augstumā par 6 cm.
Pirms durvju uzstādīšanas pārliecinieties, ka attālums starp durvju vērtnes apakšējo malu un grīdas segumu būs pietiekami liels. Pareizi
samontējot kārbu un vērtni, attālumam starp grīdas virsmu un vērtni jābūt apmēram 10 mm. Tas ir ieteicamais attālums, jo grīdas var
būt nelīdzenas. Ja grīdas seguma ieklāšana paredzēta pēc durvju uzstādīšanas, ņemiet vērā, ka attālums samazināsies atkarībā no
izvēlētā grīdas seguma, un tas var ietekmēt durvju atvēršanu, vai pat padarīt to neiespējamu.
Ņemiet vērā, ka montāžas putas, saskaroties ar durvju vērtņu un kārbu redzamajām virsmām, var reaģēt un sabojāt to.
Neizmantot nekādas līmlentas lai aizsargātu durvis vai to elementus no krāsas, akrila, putu, netīrumu un tamlīdzīgu materiālu ietekmes.
Līmlentas noņemšana var veicināt dekoratīvās apdares filmas atdalīšanos, par ko Ražotājs un Izplatītājs pretenzijas nepieņems.
Izstrādājumi ir jāuzglabā horizontālā veidā uz gludas pamatnes sausās un labi vēdinātās iekštelpās, kur mitrums nepārsniedz 60%.
Izstrādājums ir jātransportē oriģinālā iepakojumā ar atbilstošu transporta līdzekli, kurš nodrošina aizsardzību pret mitrumu/slapjumu un
mehāniskiem bojājumiem.










Garantijas noteikumi
1.
2.

3.
4.

Pretenzijas par preces vizuālajiem un slēptajiem defektiem tiek pieņemtas līdz brīdim, kad precei tiek veikti jebkāda veida apstrādes darbi, tai
skaitā eņģu iestrādne vai uzstādīšana, slēdzenes fiksācija, kārbas montāža, utt..
Ražotājs un izplatītājs nekompensēs zaudējumus un nepieņems atpakaļ preci, ja preces vizuālie defekti tiks konstatēti pēc preces apstrādes
uzsākšanas (tai skaitā eņģu iestrādne vai uzstādīšana, slēdzenes fiksācija, kārbas montāža, utt), kā arī, ja preces apstrāde un ekspluatācija netiks
veikta pēc ražotāja norādījumiem. Tāpat ražotājs nenekompensēs preci un neveiks tās apmaiņu, ja vizuālais defekts būs acimredzami tāds, ko
varēja pamanīt zem caurspīdīgās plēves iepakojuma preces iegādes brīdī.
Garantija ir spēkā no preces pārdošanas dienas līdz LR noteiktajam termiņam, ja pircējs var uzrādīt pārdevēja izdoto durvju pirkuma čeka
oriģinālu, uz kura ir redzams iegādes datums.
Preces garantija nav spēkā šādos gadījumos:
•
Izstrādājumiem ir mehāniski bojājumi (krišanas pēdas vai bojājumi, kas radušies nepareizas transportēšanas vai uzglabāšanas dēļ, kuru ir veicis
klients);
•
Izstrādājumiem ir bojāta apdare, kuru iemesls nav ražotāja veiktā pārbaude. Īpaši bojājumi tīrīšanas līdzekļu izmantošanas un neatbilstošas
transportēšanas vai iekraušanas/izkraušanas utml. dēļ.
•
Izstrādājumiem ir bojāta apdare, kur bojājumi radušies dēļ aizsarg lentu izmantošanas. Aizsarg lentu izmantošana uz izstrādājuma ir tikai uz
uzstādīšanas komandas vai pircēja atbildību.
•
Izstrādājumi ar dažādu zīmējumu, krāsu gammu, nokrāsu un konstrukcijas izmaiņām, kas radušās dabiskā koka īpašību un kokam līdzīgo laku
dēļ. Ražotājs nevar garantēt vizuālā izskata atbilstību iepriekšējam izskatam, ieskaitot šķiedru izkārtojumu un visu dabisko sastāvdaļu
identiskās nokrāsas.
•
Izstrādājumi ir mehāniski bojāti nepareizas izmantošanas, pircēja nolaidības vai zināšanu trūkuma dēļ.
•
Izstrādājumiem ir bojājumi, kuri radušies trešo personu rīcības dēļ. Ja remonta, pārveides darbus vai jebkādu iejaukšanos īsteno personas,
kuras nav Ražotāja personāls, tā pārstāvji vai pilnvarotais serviss.
•
Izstrādājumiem, kuri tika bojāti nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas dēļ, neievērojot izstrādājuma uzstādīšanas instrukcijas.
•
Izstrādājumiem, kuru bojājumi radušies no neatbilstošas izstrādājuma uzglabāšanas, uzturēšanas, transportēšanas, iekraušanas vai izkraušanas.
•
Izstrādājumi, kuri tika pakļauti paaugstināta mitruma vai ūdens ietekmei un augstām temperatūrām.
•
Ja bojājums radies dabas stihiju dēļ (piem., plūdi, vētra, ugunsgrēks utml.), kā arī citu sadzīves faktoru dēļ.

5.

Ja Ražotājs un Izplatītājs atzīst pretenziju par neatbilstošu, Pircējam jāsedz visas Ražotājam un Izplatītājam radušos zaudējumus.

Lietošana un apkope.
Izstrādājumu drīkst tīrīt un uzkopt ar saudzīgiem tīrīšanas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātāju (izmantojami mēbelēm), vai noslaucīt ar mitru drānu. Aizliegts izmantot
jebkāda veida pulverus vai tīrīšanas pastas, kas varētu saskrāpēt vai sabojāt izstrādājuma virsmu. Ņemiet vērā! Mūsu izstrādājumi ir izgatavoti no koka atvasinātiem
materiāliem, tādēļ jāizvairās no jebkādas saskarsmes ar ūdeni.
Durvis ir jāaizver izmantojot rokturi, atlaižot to tikai tad, kad durvju mēlīte ir nofiksējusies slēdzenes pretplāksnē. Durvis ir jāatver izmantojot rokturi, atlaižot to tikai
tad, kad slēdzenes mēlīte ir ievilkta slēdzenē un durvju vērtne pavērta nost no durvju kārbas

Importētājs SIA “PRODEX”.

