STAVBNO POHIŠTVO

GARANCIJA
PREGLED IN PREVZEM
NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

ŠTEVILKA RAČUNA:
DATUM IZVEDBE:
DATUM IZROČITVE BLAGA:

PODPIS IN ŽIG PRODAJALCA:

GARANCIJSKI LIST
GARANCIJSKI POGOJI za okna in vrata
Dobavitelji za Hausmart d.o.o., Sv. Duh 139, 4220 Škofja Loka, Slovenija so:
Proizvajalec in kraj proizvodnje
EUROCOLOR Poljska

Roletarstvo ROLTEK

Model
Salamander
Rehau
Schuco
Ponzio
Veka

Garancijska doba

BELA/BELA – 5let
DEKOR/BELA – 5let
DEKOR/DEKOR – 5let
NEPRAVILNE OBLIKE – 3 leta
VHODNA, POMOŽNA VRATA – 3 leta

Rolete, komarniki
5 let

Roletarstvo TEHROL, MEDLE

Msora, Starman, VBH, Šubic, Azur 7

Eurotim

Isotra

Montaža pooblaščenega monterja
Hausmart-a

Rolete, zunanje žaluzije,
komarniki

2 leti

Notranje police
Zunanje police

PVC police – 2 leti
ALU POLICE – 2 leti
NARAVNI KAMEN – 1 leto
UMETNI KAMEN – 25 let

ALU Polkna

2 leti

Notranje žaluzije
Pliseji

2 leti

Vseh izdelkov

2 leti

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v zgoraj navedenemu garancijskem roku. Vsi proizvodi so opremljeni z oznako
CE PN-EN 14351-1: 2006 za vgradnjo primerno v stanovanjske in večstanovanjske objekte.
Garancija v celoti velja, če so upoštevana navodila o ravnanju z izdelkom in njegovi negi, kar je navedeno v naslednjih straneh.
Na naše izdelke ponujamo garancijo v skladu z naslednjimi pogoji:






Proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dnem izročitve blaga.
Garancijski list mora biti v celoti izpolnjen.
Okvara mora biti prijavljena pisno na sedež podjetja Hausmart d.o.o.
Izdelek mora biti uporabljen izključno v skladu s priloženimi navodili za uporabo.
Kupec mora podati pisno prijavo reklamacije. Navesti mora opis napake, natančen naslov objekta, svoje podatke, priloži fotokopijo
računa, izpolnjen garancijski in servisni list.

Garancija začne veljati z dnem izročitve blaga in velja le ob predložitvi originalnega garancijskega lista.
Garancija velja na področju Republike Slovenije in EU.
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Garancija se ne prizna:








če lastnik ali kdorkoli drug z izdelkom ni postopal izključno v skladu s priloženimi navodili za uporabo,
če je popravilo izvedla nepooblaščena oseba,
če je poškodba nastala zaradi: nepravilnega skladiščenja, izpostavljenosti direktnim vremenskim vplivom pred vgradnjo, nestrokovne
vgradnje, zaradi mehanskih in kemičnih vplivov na površino, izpostavljenosti slane morske vode ali agresivnih plinov,
če je napaka nastala zaradi mehanske poškodbe po krivdi kupca ali tretje osebe,
če je napaka nastala zaradi višje sile, udar strele, požara, toče ognja, vloma in podobno.
na manjše neravnine in žvenketanje križev, termični lom stekla in korozijo refleksno-zaščitnih stekel.
na nastavitev okovja po času treh mesecev od dneva montaže

Podjetje Hausmart d.o.o. je dolžan podati odgovor v 8 dneh od prejema pisne reklamacije s strani kupca in odpraviti reklamacijo v 45 dneh od
prejetja zahtevka. Podjetje Hausmart d.o.o. v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in servis vsaj še 3 leta po preteku
garancijskega roka.
Servis izvaja podjetje Hausmart d.o.o., Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka (Kosmač Urban, ki je dosegljiv na tel.št. 040 522 241).
Za nemoteno izvedbo montaže je kupec dolžan ob naročilu:









definirati, na kakšni globini od zunanjega roba zidu se vgrajujejo okna,
definirati debelino gotovega tlaka
definirati debelino fasade
definirati debelino notranjega ometa
poskrbeti za dostop do mesta izvajanja del, osnovno zaščito in elektriko,
določiti, kam se vgradijo leva in kam desna okna,
določiti višinsko točko (meter ris).

PREGLED IN PREVZEM STVARI
Naročnik mora biti prisoten na objektu ob začetku in koncu montažnih del in skupaj z vodjem montažne skupine pregledati vgrajene elemente ter
morebitne pripombe navesti na zapisnik, saj kasnejših pripomb ne bomo upoštevali. V primeru, da naročnika ali njegovega pooblaščenca ob
zaključku montaže ni na objektu se smatra, da je blago prevzeto brez napak in pripomb oziroma se upoštevajo pravice iz 461. člena Obligacijskega
zakonika. Predmet reklamacije ne morejo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, če niso posledica mehanskih vplivov pri izdelavi
(zareze, odrgnine, …), če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka in če niso vidne iz razdalje večje od 1 m. Ostale površinske nepravilnosti je potrebno
pisno prijaviti ob prevzemu izdelkov v podjetju ali po montaži (zapisnik o prevzemu) in najkasneje 8 dni po prevzemu oziroma montaži. Za vse ostalo
veljajo smernice za ocenjevanje vizualne kakovosti stekla.

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE OKEN IN VRAT
UPORABA PVC OKEN in VRAT
Okna so opremljena z okovjem/pololivo, s katero je mogoče krilo obvladovati z eno roko ter ga namestiti v štiri različne položaje: odprto, zaprto,
nagnjeno in prezračevanje. Posebno je potrebno upoštevati naslednja navodila:
1. pazi na udarec krila ob rob okenske odprtine (špalete) pri odpiranju,
2. pri hitrem zapiranju iz odprtega položaja obstaja nevarnost poškodbe,
3. pazi na poškodbe pri hitrem zapiranju iz nagnjenega položaja krila,
4. ne preobremenjuj krila,
5. v odprtem položaju ni dovoljeno ničesar vstavljati med krilo in okvir,
6. v nagnjenem položaju okna ni dovoljeno vstavljati nikakršnih predmetov med krilo in okvir,
7. pazi na nevarnost padca (predvsem otrok),
8. pazi na nevarnost poškodbe pri močnem vetru ali prepihu, če je okno odprto.
9. POZOR! v odprtem položaju je okno lahko le 3x-4x na dan od 5 do 10 min, v nasprotnem primeru pride do povesa krila (zaradi teže
stekla, trojno steklo). Za celodnevno zračenje se uporablja nagib.
ODSTRANITEV ZAŠČITNIH FOLIJ, GROBIH NEČISTOČ PO OMETU
Izdelki so zaščiteni z notranjo in zunanjo folijo, katera ščiti izdelek pred poškodbo pri proizvodnji, transportu, montaži. Folijo je potrebno po montaži
oken odstraniti, saj ne služi kot zaščita pred poškodbami pri zidarskih delih.
ČIŠČENJE IN NEGA OKEN
Za čiščenje okvirjev uporabljajte navadne detergente brez organskih topil in grobih delcev, saj s čiščenjem okvirjev lahko zagotovite lep izgled in
podaljšate življenjsko dobo celotnemu izdelku.
VZDRŽEVANJE TESNILNIH MAS
Tesnila so narejena iz najsodobnejših materialov vendar so tudi ta izpostavljena naravnemu staranju materiala, kakor vsi ostali materiali v naravi. Z
vzdrževanjem le teh lahko povečate prožnost tesnil, kar pomeni boljše tesnjenje. Poskrbite, da bodo tesnila vedno čista. Tesnila namažite vsaj
enkrat na leto z glicerinom ali posebno mastjo.
ODVODNJAVANJE
Na vsakem okenskem podboju, z zunanje strani so tako imenovane luknje za odvod vode in kondenza iz prostora med okvirjem in krilom. Odvod
vode lahko brezhibno deluje le, kadar je izvrtina (luknja) čista in ne zamašena. Z zunanje strani so luknje zaradi estetskega videza pokrite s PVC čepi.
Do odvoda vode pridemo najlažje z notranje strani, ko odpremo krilo in vidimo te luknje na spodnji strani zunanjega utora, ki jih je potrebno ob
zamašitvi očistiti in omogočiti prost prehod vode ali kondenza, saj bi se v primeru zamašitve le te voda prelivala v prostor.
VZDRŽEVANJE OKOVJA
Vaša okna in vrata so okovana z najsodobnejšim in tehnično dovršenim okovjem. Vso to okovje in njihovi deli so pri odpiranju in zapiranju
izpostavljeni povečani obrabi materiala, kar je v skladu z A - testi in predpisi. Redno mažite ali oljite vse gibljive dele okovja s posebno ne kislinsko
mastjo ali oljem tako, da bo z okovjem lažje rokovati. Priporočamo Vam, da namažete gibljive dele okovja vsaj enkrat letno.
MADEŽI OD RJE
Do tega pojava lahko pride le, če zaradi delcev železa v zraku, ki se lahko pojavijo ob montaži, pa tudi različnih obrtniških delih, ki nastopijo tudi ob
končni montaži PVC elementov (predvsem pri novogradnjah). Zato je nujno potrebno očistiti predvsem notranjost okvirjev po končani montaži oz.
različnih grobih delih.

PREZRAČEVANJE
Vaša nova okna bistveno bolje tesnijo, kot tista, ki ste jih bili navajeni do sedaj. Redno zračenje notranjih prostorov preprečuje visoko vlago in
nastanek plesni. Zračite kratek čas, vendar intenzivno, po možnosti s prepihom. Zadošča 5 minut takšnega zračenja 2 do 3 krat dnevno.

ČIŠČENJE STEKLA
Stekla najbolje očistite s čisto, toplo vodo in usnjeno krpo za čiščenje stekla. Pri tem se lahko zgodi, da bodo na usnju ostale črne črte, če boste
preveč pritisnili. Če je potrebno lahko vodi dodate malo preverjenega čistilnega sredstva. Ne uporabljajte agresivnih čistil ali čistil, ki vsebujejo
topila.

STEKLO
Za razliko od starih enojnih stekel, so s pomočjo vaših novih termopan izolacijskih stekel, vse slike jasne in nepopačene, kar moramo pripisati zelo
gladki površini šip. Pri posebnih osvetlitvah (pod posebnimi vpadnimi koti) s sončnimi žarki, boste mogoče zaradi loma svetlobe na vzporednih in
ravnih šipah videli mavrične barve (pojav interference). Ta fizikalni pojav ni nobena pomanjkljivost glede kakovosti in zato tudi ni razlog za
reklamacijo.
IZOLACIJSKO STEKLO
Izolacijsko steklo je izdelano iz dveh ali več steklenih plošč. Med steklenima ploščama je suh zrak ali poseben plin. Na robu se izolacijska stekla s
posebno tesnilno maso in distančnikom (kitom), ki zatesnijo tako, da v medstekelni prostor ne moreta vdreti voda in vlaga. Velika izolacijska
sposobnost stekla je posledica majhne toplotne prevodnosti zraka oz. plina v med stekelnem prostoru in dodatnim izolacijskim nanosom. Pri večjih
temperaturnih razlikah in večjih dimenzijah stekel s križi, lahko pride do zvijanja križev navznoter ali navzven. Distančniki, še posebej pri steklu s
plinom, niso montirani zaradi tehnologije montaže križev.
Izdelke zunanjega stavbnega pohištva uporabljajte skladno z navodili. Če ugotovite, da je katerikoli sestavni del poškodovan, ga je potrebno
takoj zamenjati ali pravilno popraviti, ker se v nasprotnem primeru zmanjša trajnost celotnega izdelka. V primeru, da so vzroki neznani ali
izhajajo iz konstrukcijskih značilnosti, je potreben poseg serviserja.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
SO OBJAVLJENI NA http://www.hausmart.si/

