
005/2010 SZÁLLÍTÓI MEGFELEL ŐSÉGI NYILATKOZAT
JÉWÉ Kereskedelmi Kft.                                                               
7673 Kővágószőlős, Golgota Hrsz 502.                                     
Tel: 72/564-420  Fax: 72/564-436                                                  
Email:  info@jewe.hu                                                                                           
Adószám: 11791108-2-02                

Termék megnevezése: ART DECO beltéri ajtó 83*201,5 cm   (87,6*204,3 cm tok külméret)                                                                                                                             
Felhasználási terület: Lakó- és középületekbe, nyaralókba, közösségi- és szociális épületekbe, 
valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari épületekbe építhetők be.                                                                                                                                                                                                                                                           
A termék vámtarifaszáma: 4418.20.80.00    

Min őség : I. osztály      Származási hely : EU

Érvényes:  3 évig.

Kővágószőlős, 2010. Április.1

Az áru származási helye : EU                                                                                                                                                                                                                                                             
Gyártás dátuma: a terméken feltüntetésre kerül                                                                                                                                                                                                     

Termékleírás : Az ajtólap könnyített szerkezetű beltéri ajtólap, MDF keretre két oldalról forgácslap 
dekorfóliázással. Az ajtótok dekorfóliázott MDF. A termékekbe beépített BB zár van.                                                                                                                                                                             
Egyéb adatok :                                                                                                                                                                                                                                                  
Csomagolás : Az ajtólap oldalain végigfutó karton védőcsík + zsugorfólia, 
Kiegészítők : Opcionálisan rendelhető kilincs, (nem tartozék!).                                                                                                                                                                                                                                      

Műszaki specifikációk :                                                                                                                                                                                                                                           

- DIN 18100

Kezelési és karbantartási útmutató

Szállítás, tárolás: 
Szállításkor és tároláskor az ajtókat függőlegesen és vízszintesen is el lehet helyezni. Szállításkor az ajtók ne 
legyenek rázkódásnak kitéve. Minden esetben az ajtók mozgásmentes rögzítése szükséges. Tárolásnál helyezzük a 
szerkezeteket fa alátétre. A tokokat összeszerelés előtt alátét lemezre helyezve vízszintesen egymásra rakva is 
tárolhatjuk. Mechanikai sérülések elkerülése végett ne támasszunk, illetve ne tegyünk jelentős súlyú anyagot az 
ajtóra.
A tárolási helység klimatikus viszonyai lakószobának megfelelőek legyenek. Frissen vakolt épületben, szobában 
és bármely más nedves vagy túl száraz helyen az ajtókat tárolni még ideiglenesen sem szabad! A relatív 
páratartalom nem haladhatja meg a 65 %-ot! A terméket szabad ég alatt tárolni, illetve tűző napnak kitenni sem a 
szállítás, sem a tárolás alatt nem szabad!

Beépítés:
lásd a tok csomagolásában megtalálható szerelési útmutatót

Fontos tudnivaló!
A belső munkák során az ajtók apróbb sérüléseket szenvedhetnek, ezért célszerű betonozás, vakolás, festés után 
azokat beépíteni. A nagy páratartalom és hőmérséklet-különbség okozta esetleges deformációkra a garancia nem 
vonatkozik. Beltéri ajtó szerkezeteink az MSZ EN 79:1992 szabályzása szerint az I. klíma kategóriába tartoznak. 
A termékek olyan helységek között alkalmazhatók, ahol a két helység klímaértékei az alábbi tartományon belül 
vannak: t=23 C, RL=30% és t=18 C, RL=50%

Kezelés, karbantartás:
Annak érdekében, hogy a nyílászáró szerkezet hosszú ideig kifogástalanul működjön, érdemes az alábbiakat 
betartani:
- a mozgó vasalatok csúszó alkatrészeit évenként vékony szilikon kenőanyaggal be kell kenni
- a fellazult csavarokat utána kell húzni                         
- légzáró tömítést szilikon olajjal kezelni

Garancia: 
A vásárlástól számított 12 hónap, a fentiek betartása mellett.

A garancia megszűnik:
- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés
- szakszerűtlen 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 szállítói megfelelőségi nyilatkozat és a vásárlást igazoló 
számla bemutatása!

Petri Péter


