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                Drzwi składane DRE przeznaczone są do zamykania otworów budowlanych w
ścianach wewnętrznych między izbami. Mogą być również stosowane jako drzwi wewnętrzne do
pomieszczeń technicznych oraz gospodarczych.

Wewnętrzną stolarkę drzwiową należy stosować w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i
niezawilgoconych  –  gdzie  względna  wilgotność  powietrza  nie  przekracza  60%.  Dotyczy  to
transportu, magazynowania oraz eksploatacji.  Ze względu na brak możliwości zastosowania opcji
wentylacyjnych, drzwi składane nie zapewniają  0,022 m2 powierzchni wentylacyjnej.

Dobór oraz montaż stolarki  drzwiowej  powinien  być  zgodny  z  projektem  technicznym,
opracowanym dla określonego obiektu z  uwzględnieniem obowiązujących  norm, przepisów oraz
instrukcji montażu.

                          Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się same zamykać. Zamknięte zaś nie
powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów.

Drzwi  należy  czyścić  środkami  przeznaczonymi  do  konserwacji  mebli  lub  lekko  wilgotną
ścierką. Drzwi wewnątrzlokalowe nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z wodą. Okładzina
drzwi  wewnątrzlokalowych  DRE  nie  jest  odporna  na  działanie  acetonu  oraz  octanu  etylowo-
butylowego. Po ich użyciu na powierzchni mogą wystąpić widoczne ślady.

                     Drzwi należy osadzać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami oraz
podłogami. Po zamontowaniu drzwi nie należy prowadzić „mokrych” prac wykończeniowych.
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Skrzydło do systemu drzwi składanych

Uwaga: Przed montażem, należy sprawdzić produkt pod względem ilościowym oraz jakościowym,
porównując wymiary do podanych poniżej. W przypadku stwierdzenia wad odstąpić od czynności
montażowych i zgłosić ten fakt sprzedawcy.

Rys. 3. Stosowane zamki dzrzwiowe w rozstawie 72/50
a) zamek na wkładkę  bębenkową             b) zamek WC                             c) zamek na klucz zwykły

Wykaz elementów i akcesoriów

1 – szerszy panel skrzydła
2 – węższy panel skrzydła
3 – zamek drzwiowy
4 – zawias wpuszczany – 3 szt.
5 – uszczelka szczotkowa
6 – uszczelka gumowa w szczelinie
pomiędzy panelami skrzydła

szerokość S SW

„80” 844 824

„90” 944 924

„100” 1044 1024
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Pieczęć pakowacza

Szanowni Klienci !

1 – Zgłoszenie reklamacyjne należy składać w punktach zakupu towaru.

2 - Sposób komunikacji pomiędzy dystrybutorem a dalszymi odbiorcami
produktów  DRE  określa  sam  dystrybutor  przyjmujący  zgłoszenie
reklamacyjne.

3  –  Dystrybutor  składa  zgłoszenie  reklamacyjne  w  firmie  DRE.  Dla
lepszej i  szybszej  komunikacji  firma DRE oferuje elektroniczny system
zgłoszeń oraz formularze reklamacyjne  dostępne w Dziale  Sprzedaży
lub na stronach internetowych. Wykorzystanie ich przez dystrybutorów
pozwoli  uniknąć  błędów  proceduralnych  oraz  przedłużenia  terminu
załatwienia reklamacji.

Nazwa wyrobu / Symbol

KARTA KONTROLNA

WARUNKI GWARANCJI

1.  D.R.E. Sp. z o.o. jako Gwarant udziela gwarancji na swoje produkty pod warunkiem, że
zostaną one zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz będą  użytkowane zgodnie z
ich przeznaczeniem.
2.   Gwarancja  na  sprzedany  towar  konsumpcyjny  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie
zawiesza  uprawnień  kupującego  wynikających  z  przepisów o  rękojmi  za  wady  rzeczy
sprzedanej.
3. Gwarancja na wyroby firmy D.R.E. Sp. z o.o. obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej  przez okres 24 miesięcy (licząc od momentu wydania rzeczy kupującemu), pod
warunkiem wykonania obowiązku z pkt. 4 w opisanym terminie.
4.  Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca zakupu wraz z
niniejszą kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
5.  Gwarant  zobowiązuje się  do rozpatrzenia i  załatwienia  reklamacji  w terminie 30 dni
roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do producenta,  chyba, że
Klient wyrazi zgodę na dłuższy termin nie przekraczający dodatkowych 30 dni.
6.  Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie
dokonano z przyczyn leżących po stronie kupującego.
7.  W  okresie  gwarancji  Gwarant  zobowiązuje  się  do  nieodpłatnej  naprawy  wadliwego
wyrobu.
8.   Oceny  charakteru  wady  i  sposobu  załatwienia  reklamacji  dokonuje  przedstawiciel
Sprzedającego lub Gwaranta.
9.   Warunkiem  rozpatrzenia  reklamacji  dotyczącej  widocznej  usterki  jakości  lub
niezgodności  z  zamówieniem,  jest  zgłoszenie  jej  przed  montażem  z  jednoczesnym
odstąpieniem od czynności montażowych.
10.  Gwarancja wygasa w przypadku:
- dokonania jakichkolwiek przeróbek w skrzydle lub w ościeżnicy,
- naruszenia konstrukcji wyrobu,
- dokonania wpisu w karcie gwarancyjnej przez osobę nieupoważnioną.
11.  Gwarancją nie są objęte:
-  mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania
prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów,
- przebarwienia, odkształcenia i uszkodzenia elementów oraz podzespołów, które powstały
na skutek pęcznienia materiału, a spowodowane były nadmierną wilgotnością  powietrza lub
zbyt wysoką temperaturą w pomieszczeniach,
- wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia
robót budowlanych, w tym uszkodzenia powłok lakierniczych lub laminowanych, powstałe
w wyniku oklejania wyrobu taśmami samoprzylepnymi,
- wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego,
-  montaż wyrobu oraz skutki nieprawidłowej pielęgnacji i konserwacji,
-  wadliwe  działanie  wyrobu  będące  następstwem  zdarzeń  losowych,  niezależnych  od
producenta i warunków eksploatacji,
- naturalne zużycie eksploatacyjne wyrobu,
- braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy odbiorze,
- szkody spowodowane przez zwierzęta.


