GARANTIJOS SĄLYGOS
1. Įmonė “Erkado”, toliau vadinama Garantu , pareiškia, kad Garantijos
numatytomis sąlygomis Pirkėjas turi teisę į nemokamą pripažintų
defektų šalinimą pagal numatytą pretenzijos pateikimo procedūrą.
2. Garantijos objektas yra daugiasluoksnės lauko durys “ERKADO”,
kurios toliau vadinamos Produktu.
3. Produktas atitinka Lietuvoje privalomą techninį standartą
LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D).
4. Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai, skaičiuojant nuo
dokumentuose pažymėtos pirkimo datos.
5. Ši garantija suteikiama tik dėl Produkto techninių defektų, esančių
pačiame Produkte, kurių nebuvo galima pastebėti jį perkant, bet kurie
pasirodė garantinio laikotarpio metu.
6. Dėl visų pastebėtų defektų reikia kreiptis į pardavėją per 7 (septynias)
dienas nuo defekto nustatymo dienos, pateikiant įsigijimo dokumentus
ar jų kopijas.
7. Apie pastebėtus defektus turi būti pranešta prieš pradedant Produkto
montavimo darbus. Įmontavimas sienos angoje laikomas montavimo
pradžia.
8. Apie visus kitus trūkumus, konkrečiai - kiekių, matmenų, spalvos ir kt.
neatitikimus - turi būti pranešta atsiimant Produktą, tačiau ne vėliau kaip
praėjus 7 (septynioms) dienoms nuo pirkimo dienos.
9. Dėl bet kokio varčios ar staktos perdirbimo ar konstrukcijos pažeidimo
ši garantija besąlygiškai panaikinama.
10. Produktas turi būti montuojamas atsižvelgiant į jo paskirtį, pagal
šioje garantijoje – „MONTAVIMO INSTRUKCIJOJE“ – nurodytas
sąlygas.
11. Produktas turi būti sumontuojamas ir prižiūrimas pagal
„PASKIRTIES, EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS SĄLYGAS“
instrukcijas.
12. Garantija panaikinama šiais atvejais:
a) danga pažeista dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo gamintojo
(pvz., netinkama priežiūra, nešvarumų valymas, Pirkėjo panaudota lipni
juosta ar kitos medžiagos);
b) pakeista konstrukcija, įdėtas kitoks, garantinėse sąlygose
nenumatytas, langas;
c) netinkamas transportavimas ar sandėliavimas;
d) nepakankama apsauga nuo drėgmės – t.y. virš 60% drėgmės
patalpoje;
e) defektai atsirado dėl garantijos gavėjo aplaidaus elgesio arba žinių
trūkumo;
f) netinkamas montavimas nesilaikant „MONTAVIMO INSTRUKCIJOS“;
g) kitos priežastys, atsiradusios naudojant Produktą ne pagal paskirtį.
13. Garantija netaikoma:
- mechaniniams pažeidimams (įbrėžimai, nutrynimai), kurie atsirado dėl
priežasčių, nesusijusių su gamintoju;
- deformacijoms (formos išsikraipymas, susisukimas), kurios atsirado dėl
garantijos sąlygų nesilaikymo;
- atspalvio pokyčiams, kurie atsiranda dėl skirtingos natūralios medienos
struktūros;
- išorės vaizdui, kuris neturi įtakos eksploatacinėms savybėms;
- normaliam eksploataciniam nusidėvėjimui;
- durų priedams (rankenoms, rankenėlėms, įleidžiamoms rankenoms,
numeriams ir kt.).
14. Juridinis asmuo, turintis priimti pretenziją, yra Pardavėjas.
15. Produkto defektų šalinimo išlaidos negali viršyti jo įsigijimo kainos.
16. Reklamacijos išnagrinėjamos per 14 dienų nuo jų priėmimo raštu.
Terminas gali būti automatiškai pratęstas dėl Pirkėjo vėlavimo ar
padarytų netikslumų, jei reikia, kad Pardavėjas atliktų apžiūrą ar dėl
nenugalimų jėgų poveikio.
17. Defektai pašalinami per 90 dienų nuo pretenzijos pripažinimo kaip
pagrįstos. Terminas gali būti pratęstas dėl Pirkėjo padarytų netikslumų,
sezoninių, gamybinių pertraukų, švenčių arba trukdžių, kurie nepriklauso
nuo Pardavėjo. Apie vėlavimo priežastis Pirkėjas informuojamas iš
anksto.

18. Garantija neatima, neapriboja ir nesustabdo Pirkėjo teisių, kylančių
iš garantijos nuostatų dėl parduoto daikto defektų.
19. Garantas neprisiima atsakomybės dėl garantijos nuostatų tiems
subjektams, kurie perka Produktą naudoti ūkinėje veikloje.
20. Garantijos sąlygos yra neatskiriama pardavimo sutarties dalis.
Susidarius nenumatytoms aplinkybėms procesas sprendžiamas Civilinio
Kodekso numatyta tvarka.

KONSTRUKCIJA IR PASKIRTIS
1. Durys pagamintos iš klijuoto medžio. Konstrukciniai elementai: durų
varčia su stakta, slenkstis bei papildomi priedai.
2. Produktas yra skirtas uždaryti gyvenamosios paskirties pastato
išorinėse sienose esančias angas, kai santykinė patalpos drėgmė
neviršija 60%. Pardavėjas nerekomenduoja montuoti duris patalpose,
kur nuolat yra labai drėgna, pvz., skalbyklose, pirtyse, baseinuose,
rūsiuose.
3. Durų atidarymui ir uždarymui turi būti naudojamos rankenos,
rankenėlės ar kitos tam skirtos detalės.
4. Duris reikia apsaugoti nuo atmosferos veiksnių poveikio: lietaus ir
tiesioginių saulės spindulių. Virš jų turi būti įrengtas stogelis ir pagal
galimybes sienelės iš šonų. Mažiausi stogelio ar šoninės sienelės
matmenys:
- plotis mažiausiai 1 m didesnis už durų plotį;
- gylis (ilgis) mažiausiai 1m.
5. Ilgalaikis drėgmės poveikis neigiamai veikia durų kokybę ir
sutrumpina dažų dangos eksploatacijos laiką.

EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS
SĄLYGOS
1. Nešvarumus reikia valyti drėgnu audeklu.
2. Viršutinis dažų dangos sluoksnis yra elastingas lakas, kuris padidina
atsparumą UV spinduliams. DĖMESIO: tinkamai neprižiūrint arba
naudojant neleistinus preparatus lakas gali tapti matinis arba bus
sugadintas.
3. Dažų dangos eksploatacijos laikas pailgėja jos priežiūrai naudojant
gamintojo rekomenduojamas buitinės chemijos priemones, pvz., „Sigma
Protector“. Prieš jas naudojant reikia išbandyti ant mažo paviršiaus
ploto, užtepant suvilgytu audeklo gabalėliu.
4. Spynų ir vyrių priežiūros darbus reikia atlikti mažiausiai 1 kartą per
metus, sutepant furnitūrai skirta alyva jų detales. Taip pat reikia patikrinti
ir priveržti atsilaisvinusius furnitūros tvirtinimo varžtus.
5. Prieš žiemą tarpines, kad neprišaltų prie varčios, reikia padengti
silikoniniu tepalu.
6. Griežtai draudžiama:
- transportuoti ar sandėliuoti kitoje padėtyje, išskyrus vertikalią (ant
slenksčio) arba horizontalią (ant staktos vyrių pusėje):
- montuoti ar sandėliuoti nepritaikytose, nevėdinamose, drėgnose
patalpose;
- valymui ir priežiūrai naudoti cheminius preparatus, kurių sudėtyje yra
ėsdinančių, abrazyvinių medžiagų, bei medžiagų, galinčių pažeisti durų
paviršių;
- spausti, uždėti sunkius, šlapius, lipnius ir pan. daiktus;
- uždarinėti ir atidarinėti be rankenų pagalbos.
- montuoti pastatuose prieš tinkavimą ar betoninių grindų liejimą, ir pan.
7. Sutrikus varstymo funkcijoms, priežastis reikia pašalinti reguliuojant
lankstus, tai turi atlikti kvalifikuoti meistrai.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA
PRIEŠ MONTAVIMĄ:
1. Montuoti galima tik pabaigus šlapius statybinius darbus pastato
viduje.
2. Nuolatinė drėgmė pastato viduje neturi viršyti 60%.
3. Išpakuoti produktą ir patikrinti komplektaciją, ar sutampa su užsakyta.
Nepradėti montuoti neteisingai sukomplektuoto Produkto.
4. Paruošti sienos angą, laikantis šių parametrų:
- pažymėti grindų aukštį;
- nuvalyti angos kraštus;
- patikrinti vertikalumą ir horizontalumą (taip pat kampų statumą);
- anga turi būti platesnė už durų išorinius matmenis maždaug 20mm;
- anga turi būti aukštesnė už durų išorinius matmenis maždaug 10mm.
5. Rekomenduojama darbus patikėti patyrusiems montuotojams.
6. Darbai turi būti atliekami pagal geros statybos praktikos nuostatas.
MONTAVIMAS
1. Esant geram apšvietimui pastatykite angoje visą durų komplektą,
išlaikydami atstumus - tarpus tarp staktos ir sienos.
2. Duris angoje įtvirtinti naudojant atstumo reguliavimo pleištus (tarp
staktos ir mūro), kurie turi būti viename lygyje su viršutiniu bei apatiniu
staktos kampu, bei papildomus atstumo reguliavimo pleištus virš
staktos ir po slenksčiu abiejose pusėse. Taip pat pasiruošti įveržimo
atramas. Įveržimo atramos turi būti lygios, galai uždengti švelnia
medžiaga (pvz., minkšta flanele), taip apsaugant staktą nuo pažeidimų.
3. Naudojant pleištus nustatyti vertikalių staktos dalių vertikalumą pagal
dvi plokštumas, durų sąramos aukštį.
4. Pasitikrinti ar teisingai įstatyta stakta pamatuojant įstrižaines – jos turi
būti lygios.

4. Nuimti durų varčią ir pritvirtinti staktą angoje (naudojant atramines
kaladėles) atitinkamais inkariniais varžtais ar mūrsraigčiais (ar kitais
tvirtinimo elementais priklausomai nuo sienos tipo) – po 4 kiekvienoje
staktos pusėje (dėl geresnės estetinės išvaizdos galima šiuos tvirtinimus
daryti išpjovoje po tarpine arba įgilintus staktoje uždengiant
dekoratyviais dangteliais).
5. Patikrinti, ar sumontuota teisingai, uždedant varčią ir nustatant, kaip ji
tinka staktoje. Sureguliuoti varčios padėtį staktos atžvilgiu reguliuojant
vyrius - tarpinė neturi būti suspausta labiau negu 3 mm.
6. Pagal gamintojų pateiktą instrukciją sumontuoti priedus (rankenas,
rankenėles, ženklus).
7. Įdėti papildomas įveržimo atramas staktoje, kad besiplečiančios
montavimo putos jos neišlenktų.
8. Tinkamu būdu sujungti angą su stakta (tarpą užpildyti montavimo
putomis). Darbą reikia atlikti lygiagrečiai iš abiejų staktos pusių bei
viršuje laikantis montavimo putų gamintojo rekomendacijų (pvz., dėl
mūrinės sienos paviršiaus sudrėkinimo vandeniu).
9. Ne anksčiau kaip po 24 valandų nuo užpildymo montavimo putomis,
galima nuimti atramas ir nupjauti išsiplėtusių putų perteklių, bei išimti
pleištus.
10. Prijungti papildomus elementus, pvz. uždengimo juostas, apvadus.
11. Iš naujo patikrinti, ar durys varstosi gerai, sureguliuoti varčios padėtį,
jei reikia, papildomai sureguliuoti vyrius ir spyną.
12. Drėgti linkusiose patalpose reikia papildomai izoliuoti staktos
sujungimus su sienomis ir grindimis.

ERKADO IŠORĖS DURŲ MONTAVIMAS IR EKSPLOATACIJA

_____________________________
Pirkimo vieta ir data

__________________________________
Pardavėjo parašas ir antspaudas

