KARTA GWARANCYJNA

KARTA SERWISOWA
Data

Opis wykonanych czynności

Podpis / pieczątka

OKNA I DRZWI Z PROFILI PCV / ALUMINIUM

INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUKCJA MONTAŻU

WARUNKI GWARANCJI
ALUX SYSTEMY ALUMINIOWE I PCV jako producent gwarantuje wysoką jakość
sprzedawanych wyrobów i ich zgodność z odpowiednimi normami i tolerancjami właściwymi
dla tego typu wyrobu zgodnie z poniżej wymienionymi warunkami.
Warunkiem zachowania niniejszej gwarancji jest:
1. Przestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji okien oraz wykonanie raz w roku
odpłatnie okresowego przeglądu serwisowego przez autoryzowany zakład serwisowy.
2.

Za przestrzeganie terminów płatnych przeglądów odpowiada kupujący. Zaniechanie
wykonywania płatnych przeglądów powoduje skrócenie okresu odpowiedzialności
gwarancyjnej. Do kosztów konserwacji opłacanych przez użytkownika doliczane są
koszty dojazdu serwisu do miejsca, w którym eksploatowane są okna.

3.

Gwarancji obejmuje:
 5 lat - trwałość i kolor profili oraz wytrzymałość połączeń konstrukcyjnych
 5 lat - szczelność szyb zespolonych
 2 lata - zachowanie funkcji i sprawności działania okuć

4.

Gwarancja nie obejmuje:
 naturalnego zużycia
 uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych
 uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub konserwacją wyrobów oraz
wszelkich przeróbek konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika
 regulacji okuć i konserwacji okien
 roszenia szyb zewnętrznych i wewnętrznych oraz pęknięć szyb powstałych w czasie
eksploatacji
 roszczeń z tytułu parametrów technicznych o ile są one zgodne z normami
 wad nieistotnych (czyli nie mających wpływu na wartość użytkową okna)

5.

Zgłoszenia wad ukrytych muszą być składane w formie pisemnej, wraz z dowodem
zakupu, niezwłocznie po ich stwierdzeniu we właściwym biurze Sprzedającego z
jednoznacznym określeniem przedmiotu reklamacji i rodzaju wady.

6.

W ramach gwarancji Sprzedający ma prawo wyboru jednej z form realizacji zobowiązań
gwarancyjnych:
 naprawę reklamowanego wyrobu
 wymianę reklamowanego elementu wyrobu
 udzielenie bonifikaty obiektywnie odpowiadającej stwierdzonej wadzie i
spowodowanemu tą wadą obniżeniu wartości użytkowej
O naprawie lub wymianie reklamowanego towaru na wolny od wad decyduje Gwarant.

7.

Sprzedający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w
terminie do 30 dni.

8.

Wady w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie:
 30 dni od daty zgłoszenie, gdy naprawa nie wymaga wymiany elementów
 60 dni od daty zgłoszenia, gdy naprawa wymaga wymiany elementów
Chyba, że z innych przyczyn (np. warunki pogodowe) Strony uzgodniły inny termin
usunięcia wad.
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9.

Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas naprawy.

10. Reklamacje wad nie ukrytych jak: ilość sztuk niezgodna z zamówieniem, uszkodzenia
mechaniczne, zarysowania skrzydeł, futryn, okuć, szyb muszą być natychmiast przy
odbiorze stwierdzone. W przeciwnym wypadku przyjmuje się że odbiór stolarki nastąpił
bez zastrzeżeń.
11. Odbiór jakościowy i ilościowy zostaje wykonany przez Kupującego w chwili odbioru.
12. Braki i wady części towaru nie uprawniają Kupującego do reklamowania całego towaru.
13. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody będące następstwem wad jak również
napraw lub wymian gwarancyjnych dokonanych zgodnie ze sztuką budowlana.
14. Wyrób winien być używany zgodnie z załączoną INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA.
15. Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w INSTRUKCJI
UŻYTKOWANIA, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym
zakresie.
16. Reklamacja nie stanowi powodu do wstrzymania płatności za stolarkę okienną.
17. Towar nie opłacony nie podlega gwarancji i jest własnością producenta.
18. Odpowiedzialność producenta z tytułu gwarancji ograniczona jest do wartości
zakupionego towaru.
19. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa
kupujący.
20. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego, zgodnie z Kodeksem
Cywilnym a wynikających z niezgodności towaru z umową.
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INFORMACJE TECHNICZNE
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Podstawowe zasady obsługi okna
1. Skrzydło nie powinno być dociążane!
2. Nie dociskać i nie uderzać skrzydłem o boczną ścianę!
3. Nie zostawiać żadnych przedmiotów miedzy ramą i skrzydłem!
4. Jeśli mamy małe dzieci pamiętajmy o dodatkowym zabezpieczeniu
otwierania okien przed naszymi dziećmi!
5. Przy wietrznej pogodzie nie zostawiajmy otwartych okien lub drzwi!
6. Uwaga na palce przy zamykaniu okien!

Funkcje okna sterowane za pomocą klamki

(każdą zmianę położenia klamki należy przeprowadzić przy dokładnie zamkniętym oknie!)
Utrzymywanie wyrobów w czystości
Po montażu niezwłocznie usunąć ciepłą wodą lub tradycyjnymi środkami czystości
stosowanymi w gospodarstwie domowym wszelkie zabrudzenia spowodowane: zaprawą
tynkarską, rdzą, klejem, farbą, środkami impregnacyjnymi, sadzą oraz innymi materiałami
budowlanymi i chemicznymi. Nie skrobać powierzchni profili i szyb, nie używać
rozpuszczalników i innych środków chemicznych.
Konserwacja uszczelek polega na naniesieniu na ich powierzchnię odpowiedniego środka
zabezpieczającego przed czynnikami atmosferycznymi i zapobiegającego przymarzaniu
uszczelek do profili w okresie zimowym. Wymagania te spełniają odpowiednie preparaty
oparte na żywicach silikonowych.
Nie wolno stosować środków piorących ani kwasów lub kwaśnych roztworów, jak również
materiałów ściernych oraz rozpuszczalników.
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Pielęgnacja i konserwacja okuć
Aby okna i drzwi balkonowe funkcjonowały bez zastrzeżeń, konieczne jest przynajmniej raz
w roku przeprowadzenie następujących czynności:
 elementy okuć, które znajdują się w miejscach odpowiadających za bezpieczeństwo,
należy regularnie sprawdzać czy są dobrze i mocno zamocowane oraz przeprowadzić
kontrole ich zużycia,
 wszystkie części ruchome oraz miejsca przymykowe okuć należy smarować, względnie
oliwić,
 do czyszczenia i pielęgnacji należy stosować tylko takie środki, które w żaden sposób nie
wpływają na powłoki antykorozyjne okuć.
Parowanie szyb to nie wada okna!!!
Zaparowanie szyby zewnętrznej
Woda kondensacyjna tworzy się, gdy cieplejsze, wilgotne powietrze graniczy z
powierzchniami o odpowiednio niższej temperaturze. Powietrze oziębiając się na zimnej
powierzchni szkła przechodzi w stan nasycenia, czego efektem jest skraplanie się nadmiaru
wilgoci na szybie. Wyeliminowanie tego zjawiska nie jest możliwe. Efekt kondensacji pary
wodnej na zewnętrznych powierzchniach szyb zespolonych w żadnym wypadku nie świadczy
o wadliwości, czy złej jakości szyb zespolonych. Traktować go należy jako potwierdzenie
wysokiej izolacyjności cieplnej szyb.
Zaparowanie szyby wewnętrznej
Dobrze uszczelnione okna uniemożliwiają ruch powietrza, który przy starych, mniej
szczelnych, pozwalał na ucieczkę wilgoci przez wentylację kominową. Szczególnie duże
ilości pary wodnej powstają podczas kąpieli w łazience, w czasie gotowania w kuchni lub snu
w sypialni. Także wydzielany przez domowników zwierzęta domowe i rośliny przyczyniają
się do zwiększenia wilgotności powietrza. Jedna osoba wydziela w ciągu nocy (śpiąc
spokojnie) około 1 litra potu.
Z punktu widzenia oszczędności kosztów energii cieplejsze szczelne okna to wspaniała
sprawa, jednakże pod warunkiem, że nie będziemy zapominać o regularnej wymianie
powietrza w mieszkaniu. W przeciwnym razie nadmiar wilgoci może skroplić się na szybie
(szczególnie w jej dolnej części).
Rano należy (bez względu na temperaturę na zewnątrz) szeroko otworzyć okna i najlepiej, o
ile to możliwe doprowadzić do przeciągu. Umożliwi to wymianę wilgotnego powietrza z
pomieszczenia na suche z zewnątrz.
Unikać kontaktu wyrobów z przedmiotami:
 ostrymi, mogącymi uszkodzić wyroby,
 gorącymi (grzałki, żelazka, itp.),
 środkami czystości powodującymi zarysowania, żrącymi i innymi mogącymi spowodować
zniszczenie profili, szyb, uszczelek i okuć.
W razie wątpliwości obejmujących zasady użytkowania wyrobów należy zasięgnąć
porady u Producenta.
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INSTRUKCJA MONTAŻU
Zamocowania muszą być rozmieszczone w sposób zapewniający przenoszenie sił działających
na ościeże. Zachowanie odstępów mocowania zabezpiecza ościeżnice przed odkształceniami.

zamocowania końców wzmocnienia znajdującego się w łączniku w murze otworu okiennego.
Utrzymać ok. 10-15 mm odstęp pomiędzy powierzchnią czołową profilu ramy a węgarkiem
(murem). Powstały luz należy wypełnić materiałem sprężystym i odpornym na wodę lub
taśmą uszczelniającą. Ze strony zewnętrznej pomieszczenia szczelinę między, oknem a ścianą
należy dokładnie wypełnić materiałem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje sie
elastyczna poliuretanowa pianka montażowa. Po wyschnięciu pianki jej nadmiar należy
usunąć ostrym nożykiem na równi z krawędzią ościeżnicy. Następnie należy wykonać
obróbkę wykończającą i maskującą połączenia okna z murem tzn. zatynkować od strony
zewnętrznej i wewnętrznej.

A - maksymalny wymiar między kotwami (śrubami) do 700 mm
B - odległość od wewnętrznego kąta (rogu) ramy lub osi słupka - ok. 150 mm

Przed przystąpieniem do montażu zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic oraz dokładnie
sprawdzić czy wymiary zewnętrzne okna będą pasowały do wymiarów otworu okiennego
(szerokość otworu w murze musi być większa o min. 20 mm i max. 30 mm od szerokości
okna, a wysokość o min. 35 mm i max. 50 mm większa od wysokości okna). Następnie
dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy w ościeżnicę ustawić w murze na klockach
nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.
Wstępnie zamocować ościeżnice w murze przy pomocy klinów. Ościeżnice należy klinować
na jej narożach. Klinowanie ościeżnicy w połowie jej wysokości może doprowadzić do
wygięcia się któregoś z jej elementów. Należy zapewnić prostoliniowość ramiaków
ościeżnicy. Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ramy okna, a następnie
przy pomocy miary zwijanej ustawić przekątne. Przy większych gabarytach okien, a w
szczególności przy montażu drzwi balkonowych i ościeżnic drzwiowych, zastosować rozpory
poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy ościeżnicy przed ewentualnym odkształceniem
pod wpływem działania pianki. Ościeżnice można zamontować trwale w murze za pomocą
śrub montażowych (dybli) lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na kotwy, należy je
zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Zakładanie kotw: kotew
przyłożyć do ościeżnicy, wcisnąć pierwszy zaczep potem drugi, następnie przykręcić tę cześć
śrubą do ramy. Odpowiednio dopasować całe ramię kotwy. Na koniec zamocować kotew do
muru śrubą z kołkiem rozporowym. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w
murze. Następnie wkręcić śruby. Po zamontowaniu : sprawdzić czy okno jest dobrze
ustawione w pionie i poziomie, czy znajduje sie w jednym szeregu z innymi oknami,
sprawdzić wszystkie dyble i śruby, usunąć elementy pomocnicze, oczyścić szczelinę. Założyć
skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. W przypadku okien
łączonych ze sobą np. balkon z oknem lub dwa okna w zestaw przed wykonaniem pionowania
i poziomowania, należy okna te zespolić ze sobą razem poprzez ich wzajemnie skręcenie oraz
odpowiednio dobrany łącznik lub dla okien dużych - łącznik statyczny ze wzmocnieniem
stalowym. Zestawy okienne łączone na łącznik statyczny wymagają w celu zagwarantowania
odpowiedniej sztywności konstrukcji okiennej trwałego
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