Karta gwarancyjna
Drzwi w czasie u¿ytkowania
musz¹ byæ zabezpieczone
przed bezpoœrednim
dzia³aniem deszczu, w miejscu
zamontowania wymagane jest
zadaszenie.

okres gwarancji : 12 m-c
data sprzeda¿y : ...........................

Nr katalogowy ………

1,5 m.

Ÿród³o ciep³a
(np.. kaloryfer)

meranti

z.d¹b

wysokoœæ ………… cm

d¹b

d¹b

Zamówienie: ..................................

dostawki i naœwietla
Pielêgnacja
Dziêki konsekwentnej konserwacji mo¿na znacz¹co wyd³u¿yæ odstêpy pomiêdzy
pracami renowacyjnymi. Zaleca siê regularne stosowanie (2 x w roku) mleczka do
pielêgnacji pow³oki malarskiej Sigma Holzpflegemilch. Nak³adaj¹c ten materia³ na
zewnêtrzne powierzchnie ram uzyskujemy "efekt pasty do butów".

dostawka ........... cm szt........
naœwietle ............cm
Producent:
F.P.U.H. LESTOL Leœniowski Zdzis³aw
39-315 Ruda 78A

Po wyschniêciu cienka warstwa wosków pozostaje na powierzchni pow³oki
malarskiej stanowi¹c dodatkow¹ barierê spowalniaj¹c¹ proces jej niszczenia.
Dodatkowo warstwa naniesionego mleczka jest w stanie "zamkn¹æ" mikropêkniêcia
w pow³oce farby znacz¹co utrudniaj¹c migracjê wilgoci w g³¹b ram okiennych.
Stosuj¹c regularnie mleczko do konserwacji Sigma Holzpflegemilch jesteœcie
Pañstwo w stanie utrzymaæ wasze okna w stanie nie wymagaj¹cym malowania
farbami renowacyjnymi nawet przez okres 6 do 8 lat.
UWAGI:

kolor
s.sosna

szerokoœæ ………… cm

Nr proukcyjny: ................................

zalecana
odleg³oœæ

materia³
sosna

PN-EN 14351 - 1:2006

gruboœæ
52 mm

teak

68 mm

palisander

kierunek
prawe
lewe
antyw³am.
TAK

orzech

d.bagienny
RAL ................
otwieranie
do œrodka
na zewn¹trz

Przepuszczalnoœæ powietrza: klasa 4
Wodoszczelnoœæ: klasa 2B
Odpornoœæ na obci¹¿enie wiatrem: klasa C3
Si³y operacyjne: NPD
Wysokoœæ i szerokoœæ: nie mniej ni¿ 2000 x 900
Odpornoœæ na uderzenie: klasa 3
Substancje niebezpieczne : bez zastrze¿eñ
Izolacyjnoœæ akustyczna: NPD
Przenikalnoœæ cieplna: 1,6 W/(m2xK)

Oœwiadczam ¿e zapozna³em siê z warunkami gwarancji i akceptuje je w ca³oœci.

...................................

…………………..................

Podpis klienta

Pieczêæ i podpis sprzedawcy

Warunki gwarancji
1. W okresie gwarancyjnym producent zobowi¹zuje siê do :
- wykonania bezp³atnych napraw wad ukrytych ujawnionych z czasie eksploatacji
- wymiany towaru na wolny od wad, je¿eli producent stwierdzi ¿e wady s¹ niemo¿liwe do
usuniêcia. Decyzje o naprawie lub wymianie podejmuje producent o dokonaniu oglêdzin.
Je¿eli wada stanowi¹ca podstawê reklamacji jest wed³ug producenta usuwalna,
œwiadczenie gwarancyjne bêdzie realizowane w drodze naprawy.
Zakoñczenie reklamacji mo¿e nast¹piæ za zgod¹ kupuj¹cego przez obni¿enie ceny.
Obni¿enie ceny spowoduje wygaœniêcie gwarancji.
2. Drzwi w czasie u¿ytkowania musz¹ byæ zabezpieczone przed bezpoœrednim
dzia³aniem deszczu, w miejscu zamontowania wymagane jest zadaszenie.
3. Drzwi nale¿y montowaæ po wykonaniu tynków wewnêtrznych i pod³o¿y pod
posadzki aby unikn¹æ nawilgocenia drewna z którego s¹ wykonane.
4. Gwarancj¹ s¹ objête drzwi:
- zamontowane zgodnie z instrukcj¹ monta¿u
- sk³adowane w pomieszczeniach suchych
5. Gwarancji nie podlegaj¹ drzwi :z uszkodzeniami mechanicznymi (wgniecenia
zarysowania, ubytki drewna tip.)
- z wadami wynikaj¹cymi z niew³aœciwego przechowywania, wbudowania lub u¿ytkowania
- nosz¹ce œlady strugania i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez U¿ytkownika takich
jak; skracanie, przed³u¿anie, zmiana okuæ, monta¿ elementów zwiêkszaj¹cych ciê¿ar
skrzyd³a np. ciê¿kich krat
- u¿ytkowane w œrodowisku o wysokiej wilgotnoœci (powy¿ej 75%), co powoduje wilgotnoœæ
w wyrobie powy¿ej 18%
6. Przyczyn¹ reklamacji nie mog¹ byæ takie cechy jak:
- przebarwienia i ró¿nice w odcieniach p³yciin i ramiaków wynikaj¹ce z w³aœciwoœci drewna
(ró¿nice pomiêdzy bielem i twardziel¹, przekrojem promieniowym i stycznym.Struktura
drewna wzd³u¿ rocznych przyrostów powoduj¹ca nierównoœci miêdzy drewnem póŸnym a
wczesnym (podniesione s³oje)
- pêkniêcia i zarysowania szyb
- uszkodzona pow³oka malarska z przyczyn niezale¿nych od producenta (np. w wyniku
stosowania niew³aœciwych taœm klej¹cych, u¿ycie do mycia agresywnych œrodków,
ubrudzeniepiank¹ monta¿ow¹ itp..),
7. Reklamacje wyrobu nale¿y sk³adaæ z miejscu zakupu w formie pisemnej.
8. Podstaw¹ przyjêcia reklamacji jest za³¹czenie wype³nionej karty gwarancyjnej oraz
rachunku potwierdzaj¹cego zakup.
9. Reklamacje bêd¹ rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych.
10. Termin rozpatrzenia reklamacji zostanie uzgodniony z klientem.

11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Reklamuj¹cy pokrywa koszty zwi¹zane z
przyjazdem serwisu.
12. Wszystkie reklamacje rozpatrywane s¹ jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek szkody powsta³e w wyniku
u¿ytkowania drzwi lub bêd¹ce wynikiem niemo¿noœci ich u¿ytkowania w tym równie¿ za
utratê zysków, poniesione straty oraz inne szkody powypadkowe lub wynikowe.

Instrukcja monta¿u
Drzwi nale¿y montowaæ w odpowiednio przygotowanym otworze budowlanym, który na
bocznych œcianach powinien zachowywaæ pion, natomiast na dolnej i górnej p³aszczyŸnie
poziom, zalecany wymiar otworu powinien byæ wiêkszy w pionie i poziomie o 2-4 cm
Oœcie¿nica drzwiowa powinna byæ zamontowana w œcianach o zwartej mocnej strukturze,
takiej jak beton i ceg³a, pustak. Trwa³ego zamocowania nie gwarantuje styropian!
Monta¿
Ustawiæ futrynê w œwietle muru. Wstêpnie ustaliæ pion na bocznych ramiakach oœcie¿nicy
w dwóch p³aszczyznach i poziom na progu. Na koñcach oœcie¿nicy wbiæ kliny . Za
pomoc¹ klinów doregulowaæ pion i poziom. Za³o¿yæ skrzyd³o na zawiasy i sprawdziæ:
- przyleganie skrzyd³a do oœcie¿nicy,
- funkcjonowanie zamka,
- wyregulowaæ szczelinê miêdzy oœcie¿nic¹ a skrzyd³em drzwiowym, powinna wynosiæ
oko³o 3 – 4 mm
- w razie potrzeby ustawiæ skrzyd³o do oœcie¿nicy.
Przytwierdziæ oœcie¿nicê do œciany minimum 6 kotwami, po 3 kotwy lub bublami na
stronê. Oko³o 30cm od góry o od do³u i jedna w œrodku. Za pomoc¹ œrodkowego dybla
mo¿na wyregulowaæ szerokoœæ szczeliny miêdzy skrzyd³em drzwiowym a oœcie¿nic¹.
Je¿eli jest zbyt ma³a mniej ni¿ 4 mm Nale¿y dokrêciæ dybel i w ten sposób j¹ zwiêkszyæ.
Szczelinê miêdzy oœcie¿nic¹ i murem wype³niæ piank¹ monta¿ow¹, W przypadku u¿ycia
kotw monta¿owych nale¿y zastosowaæ rozpórkê, która zapobiegnie wygiêciu oœcie¿nicy.
Pozostawiæ na minimum 12 godzin
Typowe b³êdy monta¿u drzwi zewnêtrznych
Podstawowym b³êdem pope³nianym podczas monta¿u jest montowanie oœcie¿nicy za
pomoc¹ pianki monta¿owej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie mo¿e pe³niæ roli elementu
utrzymuj¹cego oœcie¿nicê w murze, a jedynie ma ona uszczelniaæ szczeliny pomiêdzy
oœcie¿nic¹ a murem. Montowanym w ten sposób drzwi mo¿e groziæ wypadniêcie w
skutek silnego trzaœniêcia skrzyd³a podczas przeci¹gu. Jedynym zalecanym sposobem
montowania oœcie¿nicy jest zamocowanie jej za pomoc¹ kotew monta¿owych.Bardzo
wa¿ne podczas monta¿u jest dbanie o w³aœciwe ustawienie oœcie¿nicy, czyli tak zwane jej
wypoziomowanie. Nale¿y pilnowaæ by zachowa³a ona prostok¹tny kszta³t a nie rombowy.
Niedok³adne zamontowanie oœcie¿nicy mo¿e spowodowaæ trudnoœci zwi¹zane z
poprawnym funkcjonowaniem drzwi.

