
               MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT      Azonosító: 003/2012

JÉWÉ Kereskedelmi Kft.                                                               
7673 Kővágószőlős, Golgota Hrsz 502.                                     
Tel: 72/564-427  Fax: 72/564-436                                                  
Email: info@jewe.hu                                                                                           
Adószám: 11791108-2-02                
Termék megnevezése : CanDo PVC mellékbejárati ajtó, 5 pontos ajtózárral                                                                                                                                   
Felhasználási terület : Lakóházakba, nyaralókba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint ha a tervezési feltételek 
megengedik, ipari épületekbe építhetők be.  AZ AJTÓ KÖZVETLEN KÜLTÉRRE NEM NYÍLHAT, KIZÁRÓLAG 
BELTÉREN ALKALMAZHATÓ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
A termék vámtarifaszáma : 3925.20.00.00    
Bevizsgálási hely :  ift Rosenheim GmbH.  Theodor-Gietl. Str. 7-9. Rosenheim D-83026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Gyártási hely: ASAS Alüminyum San. ve Tic. A.S. Rüzgarli Bace, Asas is Merkezi 34810 Kavacik-Beykoz Istanbul, 
Törökország                                                                                                      
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MSZ EN 12207:2001

MSZ EN 1026:2001

Vízzárás

MSZ EN 1027:2001

MSZ EN 12208:2001

9A

Termékleírás : Az ajtótok és az ajtószárny kamrás szerkezetű PVC profílból készül. Az ajtóbetét 24 mm vastag, 
kétoldalt PVC lemez borítással, extrudált poliuretán hab szigeteléssel. 5 pontos ajtózárral,  fix ajtópánttal, alumínium 
küszöbbel.                                                                                                                                                                                                                                                   
A termék adatai :                                                                                                                                                                                                                                                                   
Méret 98*208 cm (pontos külső tok méret)         Nyitásmód :  Oldalnyíló                                                                                                                   
Ütközés módja : Kemény           Csomagolás : Zsugorfóliába csomagolva, pántok ragasztóval védve
Kiegészítők: biztonsági zárbetét (nem tartozék!).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Érvényes:  3 évig.

Kővágószőlős, 2012. március 23.

4. oszt.

Műszaki specifikációk :                                                                                                                                                                                                                  
- EN 14351-1:2006                                                                                                                                                                                    
- ift Rosenheim jegyzőkönyv sorszáma: 11-002479-PR01                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Légzárás

Származási hely : Törökország

Szélállóság

MSZ EN 12210:1999-11/AC:2002-08

MSZ EN 12211:2001

Kezelési és karbantartási útmutató

Karbantartás: 

Egy alkalommal évente szükséges elvégezni az alábbi munkálatokat:

- A gumitömítés kezelése szilikonnal a gumirészek rugalmasságának érdekében
- Az ajtópántok és az ajtó vasalatok olajozása
- A működési hézagok utánállítása, ha ez indokolt. 

Tárolás: 

A szerkezetet beépítésig vízszintesen vagy függőlegesen kell tárolni, kizárva a deformálódás, 
elcsúszás, eldőlés, egyéb sérülések lehetőségét és az időjárás károsító hatását.

Beszerelés:

Beépítési útmutató a megfelelőségi nyilatkozat hátoldalán található. A szakszerű beépítés a hibátlan 
működés és a későbbi esetleges garanciális igények érvényesítésének feltétele, ezért beszerlése 
szakember által javasolt.

Az ajtó szakszerű beszereléséhez szakembert a 30/635-9666-os számon közvetítünk ki. 
Szakembereink egyedi árképzés alapján dolgoznak. 

A JÉWÉ Kereskedelmi Kft. a termékért 1 év jótállást biztosít, mely a PVC nyílászárók szerkezeti 
elemeire vonatkozik (keret, szárny, vasalat, üvegezés), rendeltetésszerű használat mellett. 
A JÉWÉ Kereskedelmi Kft. a termékre 5 év szavatosságot biztosít, ezáltal felelősséget vállal azért, 
hogy a nyílászárónak az átadás pillanatában rejtett szerkezeti hibája nem volt valamint biztosítja 
a szavatossági időn belüli alkatrész utánpótlást.

A jótállás megszűnik:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés
- nem szakszerű tárolás, beépítés
- karbantartás elmulasztása
- nem megfelelő használatból eredő károsodás
- szándékos rongálás
esetén.
A garanciális hibák a vásárlás helyén vagy a JÉWÉ KFT-nél jelenthetők be.

A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló számla bemutatása!
Petri András

Általános igazgatóGyártás helye, ideje: Adapazari, TR 2012. 


