
Гаранционен срок и гаранционнa поддръжка
Съгласно условия влизащи в сила от 01.01.2019г

Гаранцията е валидна при нормална експлоатация и правилно поддържане на
монтираната дограма.

Инструкции за експлоатация

1. Веднага след монтажа и подмазването трябва да се свали защитното фолио , ако има
зацапвания със строителни смеси да се отстранят с мека кърпа и вода. Песъчинки се
почистват с прахосмукачка. Не почиствайте дограмите с твърди или абразивни
материали , и агресивни почистващи препарати и разтворители. Крилата и касите,
както и уплътненията да се зачистят с препарат с антистатик.

2. Замърсяванията по повърхността на профила и стъклата се почистват с топла вода и
мека кърпа. За по упорити замърсявания използвайте специални почистващи
препарати за профили и стъкла.

3. За безпроблемното функциониране на обкова всички подвижни части трябва да се
смазват поне веднъж годишно с грес или монтажна смазка. Функционирането на
обкова за двуплоскостното отваряне ще се улесни, ако при отваряне и затваряне
поддържате леко срещуположния край на крилото.

4. Почиствайте редовно уплътненията с вода и ги смазвайте с силиконова смазка.
5. Редовно проветрявайте  за по пет минути няколко пъти дневно. Така ще намалите

възможността за поява на конденз  и мухъл.
6. Не давайте на децата да си играят с вратите и прозорците , при наличие на вятър ги

затваряйте.
7. Не оставяйте отворени прозорци и врати без наблюдение ако има малко дете вкъщи.
8. Не натоварвайте допълнително дограмите без да съгласувате това с фирмата

производител.
9. Не се поема гаранция за увреждания , които са възникнали в следствие пренебрегване

на : ръководството за експлоатация и задължителната поддръжка и профилактика.

Гаранцията е валидна в рамките на указаните срокове само срещу представяне на
договор и приемо- предавателния протокол от монтажа или доставката.

Гаранционни срокове:
- За изработка на дограма – 2години;
- За изработка и монтаж на дограма – 5 години ;
- За обков на дограмата – 2 години;
- За херметичност на стъклопакета – 2години;

Гаранцията на стъклопакетите покрива:
Образувание на конденз във вътрешността на стъклопакета
Проникване на прах във вътрешността на стъклопакета
Гаранцията на стъклопакети не покрива:
Физически и химически увреждания възникнали следствие на неправилна
експлоатация :
монтаж в агресивна среда (висока влажност в близост до сауни, басейни,
химически производства, и др.)
неправилно почистване – с неподходящи и абразивни препарати



използване на несъвместими материали с декларирания уплътнител на стъклопакета
(уплътнения, подложки и др., неправилно дрениране..)
Механични повреди
счупване след доставка (независимо длали стъклопакетът е монтиран или не)
повреда при строителни дейности (надраскване, зацапване и др.)

Физически увреждания, възникнали следствие на природни стихии – пожар, наводнение,
земетресение и др.
Забележка:
Специални форми и размери не се покриват от гаранцията.Те ще бъдат отбелязани като
такива.

- За комарник и допълнителни аксесоари към дограмата – 2 години;
- За изработка и монтаж на бамбукови щори – 2години;
- За монтаж на автоматични врати, ролетни щори и други задвижващи

елементи – 1 година.

За подробна информация, посетете нашия сайт на адрес:
https://dograma-migmarket.com/


