
Garantinis lapas 

Gamintojas garantuoja: 
*Pilną durų komplektaciją ( spynos, rankenos, akutė, apvadų komplektas)  
*Sandarų durų prisispaudimą prie staktų 
*Durims su plėvele, skirta laukui -  atsparumą temperatūros 
pasikeitimams, saulės spindulių poveikiui, atmosferos kritulių poveikiui, 
esant teisingam durų montavimui. Jei durys montuojamos lauke, virš jų 
turi būti sumontuotas stogelis arba durys montuojamos po stogine: 

Montavimas turi būti atliekamas sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje, 
po to, kai yra užbaigti apdailos darbai: tinkavimas, glaistymas, dažymas, 
grindų betonavimas ir pan. 
Montuoti ir eksploatuoti duris esant maksimaliai 60% drėgmei. 
Negalima naudoti lipnių juostelių. Tokios juostelės naudojamos tik 
prisiėmus montuotojui visišką riziką ir atsakomybę 
Virš įėjimų durų turi būti pakabintas stogelis, kuris apsaugos nuo 
tiesioginių saulės spindulių, lietaus lašų ir drėgno sniego. Būtini stogelio 
matmenys: plotis 1,5-2m, gylis – nemažiau 1,5m. Stogelis turi būto 
pakabintas ne aukščiau kaip 0,5 m virš durų. Garantija bus taikoma tik 
tiems gaminiams, kurių montavimas atitinka gamintojų 
rekomendacijas. 

Garantija taikoma, jei: 
*Montavimą atlieka pirkėjo įgalioti profesionalūs montuotojai. 
*Durys naudojamos pagal paskirtį, laikantis eksploatacinių reikalavimų 
*Garantija (durims ir priedams) netaikoma, jei: 
*Durys, apdailintos MPP plokšte, skirtos montuoti patalpų viduje, sumontuotos lauke ir, jei durys, apdailintos MDF 
plokšte, papuola į atmosferos kritulių bei saulės spindulių poveikį.  
*Atsirado mechaniniai, cheminiai ir kiti pažeidimai sukelti pašalinių daiktų, į spynos mechanizmą pateko pašalinių 
detalių ( statybinių medžiagų, smėlio, šveitimo medžiagų ir t.t.) 
*Atsirado pažeidimų, sukeltų stichijos, gaisro, buities faktorių. 
*Atsirado pažeidimų dėl savarankiško remonto arba gaminio, aksesuarų reguliavimo, neapdairaus naudojimo arba 
gaminio naudojimo ne pagal paskirtį, dėl pašalinių asmenų veikos, dėl skiediklių, dažų kitų agresyvių medžiagų 
patekimo ant gaminio ( šiuo atveju nėra skirtumo kokia dalis pažeista).   
*Bandyta keisti konstrukciją, gaminys remontuotas arba atlikta techninė priežiūra asmenų, neturinčių tam įgūdžių 
bei pasiremgimo. 

Įėjimo durų eksploatacija:  

*Nepalikinėti durų ilgą laiką atidarytų, jei nėra reikalo.  
*Nesinaudoti durimis, jei spynų ir kaiščių angose yra šiukšlių.  
*Neišiminėti montavimo ankerių. 
*Nevalyti gaminio spiritiniais valikliais, skiedikliais ir kt.  
*Neapkrauti konstrukcijos papildomai ( pašalinių metalinių konstrukcijų tvirtinimas) 
Pirkėjas turi prisiimti duris taip: 

*Pristačius duris pirkėjui, pirkėjas privalo patikrinti duris, ar nėra kokių nors pažeidimų ar defektų. 
*Jeigu pirkėjas neranda defektų ir pirkėjas sutinka su kokybe, komplektacija ir prekių kiekiu, jis turi pasirašyti po 
sąskaita ir priimti prekes. Gamintojas negarantuoja, kad ant durų nesikaups kondensatas arba jos neapšals nuo 
drėgno oro ir nepriima pretenzijų dėl galimų pažeidimų atsiradusių dėl kondensato arba drėgno oro ant durų.  

Gamintojas suteikia 1 metų garantiją. 


