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4.2 Gwarancja nie obejmuje produktów niepełnowartościowych,zakupionych po obniżonej cenie.
4.3 Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na wskutek jakichkolwiek ingerencji w wyrób, zmieniającej
jego pierwotną postać, takich jak:
 skracanie drzwi i struganie,
 montaż dodatkowych okuć oraz oznakowania (np. napisy, co powoduje uszkodzenia powłok lakierniczych),
 wycinanie otworów.
4.4 Gwarancja nie obejmuje produktów,które pomimo widocznych wad zostały zamontowane (montaż
takich drzwi jest równoznaczny z odbiorem jakości wizualnej wyrobu oraz brakiem uszkodzeń).
4.5 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powłok lakierniczych (np.odpryski, złuszczenia, przeżółknięcia,
przebarwienia, uwypuklenia rocznych przyrostów drewna) powstałe na skutek nie zachowania zasad
prawidłowej wentylacji pomieszczeń spowodowanych względną wilgotnością powietrza w pomieszczeniu przekraczającą 70%.
4.6 W związku z faktem,iż drzwi są wykonane z naturalnego drewna, różnice kolorystyczne i faktury słojów, jako cechy przynależne materiałom naturalnym, nie podlegają zakresowi gwarancji (np. drobne
nierówności listew przyszybowych, drobne przebarwienia, naturalne nierówności powstałe w wyniku
„uwypuklenia” oraz inne wynikłe ze specyfiki procesu technologicznego).
5. Rozpatrywanie reklamacji.
5.1 Celem zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Fabryka Drzwi „Derpal” zastrzega sobie prawo do
oględzin wadliwego towaru w miejscu zamontowania w uzgodnionym terminie.
5.2 Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego nastąpi nie później niż w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia
lub od daty przeprowadzenia oględzin.
5.3 W razie uznania zgłoszenia reklamacyjnego za uzasadnione, dostawca zobowiązuje się:
 w pierwszej kolejności do nieodpłatnej naprawy wadliwego produktu,
 w razie niemożności dokonania naprawy – do wymiany produktu na nowy wolny od wad.
5.4. Terminy dokonania naprawy bądż wymiany zostaną ustalone każdorazowo indywidualnie.
5.5 Odpowiedzialność Fabryki Drzwi” Derpal” nie może w żadnym przypadku przekroczyć wartości zakupionego produktu.
5.6 W przypadku zgłoszenia niuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi kupujący.
PROSIMY O ZACHOWANIE NINIEJSZEJ GWARANCJI
PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA GWARANCJI,
NATOMIAST KARTĘ WYROBU ZACHOWAĆ DO KOŃCA EKSPLOATACJI DRZWI.

3. Przygotowanie do montażu.
a) Przygotowanie otworu drzwiowego:
 ściany otworu drzwiowego powinny zachowywać pion i poziom oraz nie mogą być zwichrowane
(muszą mieć równe przekątne),
 obrzeża otworu w obszarze mocowania powinny pozostać nieotynkowane,
 docelowy poziom podłogi powinien być wyznaczony lub podłoga powinna być położona.
b) Sprawdzenie drzwi przeznaczonych do montażu:
 zdjąć opakowanie i wizualnie sprawdzić czy drzwi są takie, jakie zostały zamówione,
 sprawdzić, czy są kompletne oraz czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych.
Jeżeli zostanie zauważone uszkodzenie drzwi lub jakaś ich nieprawidłowość możliwa do oceny wizualnej,
drzwi nie należy montować lecz należy uzgodnić usunięcie nieprawidłowości ze sprzedawcą lub producentem.
Montaż drzwi jest równoznaczny z odbiorem jakości wizualnej wyrobu oraz brakiem uszkodzeń transportowych.
4. Montaż drzwi.
Drzwi należy wbudowywać zgodnie z ich przeznaczeniem, przy użyciu profesjonalnego wyposażenia
i przyrządów pomiarowych oraz przez osoby czy jednostki z doświadczeniem i znajomością sztuki budowlanej. Zainstalowanie drzwi w obiekcie budowlanym powinno być wykonane w następujący sposób:
a) ustawić kompletne drzwi w świetle ościeża,
b) ustabilizować drzwi w otworze przy pomocy desek rozporowych i kołków dystansowych (klinów) zamocowanych w tej samej linii oraz dwóch klocków zamocowanych po obu stronach nadproża,
c) ustawić dokładnie pion stojaków w dwóch płaszczyznach i poziom nadproża,
d) przymocować ościeżnicę do elementu ściennego za pomocą śrub rozporowych dostosowanych do
podłoża oraz dopuszczonych do stosowania i obrotu (oznakowane znakiem B lub CE),
e) założyć listwy rozpierające, zabezpieczające ościeżnicę przed skrzywieniem pod wpływem pianki lub
zaprawy,
f)
wykonać potrzebne wykończenia na styku ościeża z ościeżnicą (wypełnienie pianką montażową czy
zaprawą, otynkowanie). Należy przy tym zabezpieczyć ościeżnicę i uszczelki przed zabrudzeniem
czy uszkodzeniem,
g) sprawdzić sprawność działania drzwi, wyregulowanie skrzydła oraz działanie zawiasów i zamków.
Wykonać niezbędne regulacje.
Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz muszą być osłonięte poprzez montaż zadaszeń i ewentualnie
osłon bocznych. Drzwi zewnętrzne otwierane do wewnątrz muszą być całkowicie osłonięte gankami czy
inna obudową lub montowane w podcieniach.

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI DRZWI
1. Opis drzwi.
Drzwi firmy DERPAL są wyrobami w 100% z naturalnego drewna klejonego warstwowo i wilgotności odpowiedniej do ich przeznaczenia.
Drzwi zewnętrzne są ocieplone pianką poliuretanową.
Asortyment obejmuje drzwi zewnętrzne (D-Z) oraz wewnątrzlokalowe i wewnętrzne wejściowe (D-W).
Standardowo produkujemy drzwi pomalowane i kompletne tj. skrzydło z dopasowaną ościeżnicą, uszczelką, jednym i dwoma zamkami i zawiasami regulowanymi.
Dla typowych drzwi zewnętrznych (wymiary w świetle ościeżnicy 900 x 2000 mm) o wymiarach zewnętrznych 1010 x 209,5 mm wymiar otworu wynosi minimum 1030 x 2110 mm.
2. Transport, przechowywanie.
Drzwi są fabrycznie pakowane w worek foliowy i karton. Należy zadbać o zastosowanie środków ostrożności i zabezpieczenie drzwi przed uszkodzeniem czasie transportu i składowania.
Transport drzwi powinien być prowadzony krytymi środkami transportu. Na czas transportu należy je zabezpieczyć przed przemieszczaniem.
Drzwi powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.
Przechowywane muszą być w pomieszczeniach suchych o wilgotności powietrza nie większej niż przewidzianej do ich stosowania.
Producent nie odpowiada za wady powstałe w trakcie transportu nie realizowanego przez producenta lub
przechowywania drzwi w warunkach nieodpowiednich.
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1

min. 30 mm

1 ZADASZENIE.
Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć
przed bezpośrednim odddziaływaniem
opadów atmosferycznych i słońca przez
wstawienie ich we wnękach lub
stosowanie daszka nad drzwiami
montowanymi w ścianach prostych.
Zadaszenie powinno wystawać poza
obrys otwartych drzwi i powodować
zacienienie drzwi w południe, w okresie
letnim.

2 bezpieczna odległość
150 cm

gotowa posadzka

2 ŹRÓDŁA CIEPŁA
Minimalna odległość grzejnika od drzwi
powinna wynosić 150 cm.
Zalecany jest przedsionek nieogrzewany.
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