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Τα κάγκελα αλουμινίου, καλύπτονται από εγγύηση ποιότητας 5 ετών και κρατούν πολύ υψηλές
προδιαγραφές αντοχής τόσο στον χρόνο, όσο και στις καιρικές συνθήκες.Tα προφίλ μαζί με τα εξαρτήματα
ακολουθούν τα πρότυπα UNI EN 10807 & NF P01-013 και έχουν υποστεί επεξεργασία με τη διαδικασία της
ανοδίωσης ελάχιστου πάχους 25 μικρών ή ηλεκτροστατικής βαφής με τη μέθοδο seaside class που
χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και απαράμιλλη στιλπνότητα
Εάν εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, οποιοδήποτε κάγκελο βρεθεί σε μη αποδεκτή
κατάσταση , ο κατασκευαστής θα το επισκευάσει ή θα το αντικαταστήσει, χωρίς καμία επιβάρυνση
του πελάτη εκτός από τις περιπτώσεις ζημιών που προκλήθηκαν εξ’ αιτίας:
 Επέμβασης στην κατασκευή του από μη εξουσιοδοτημένο από τον προμηθευτή Τεχνικό.
 Χρήσης σε περιβάλλον ή εφαρμογή που δεν προβλέπεται ή δεν συνιστάται από τον
κατασκευαστή.
 Υποβολής σε οποιουδήποτε είδους καταπόνηση που δεν προβλέπεται από τις προδιαγραφές
του προϊόντος και παραβιάζει σαφώς τις οδηγίες συντήρησης – καθαρισμού του παρόντος,
ειδικά όσες φέρουν την ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ!!!.
 Θεομηνίας και ακραίων φαινομένων πολύ μεγαλύτερης έντασης από ό,τι προβλέφθηκε κατά
την μελέτη με βάση τα ιστορικά στοιχεία για την περιοχή, των τελευταίων είκοσι χρόνων.
Ο κατασκευαστής δεσμεύεται να εξυπηρετεί τον πελάτη, οποτεδήποτε του ζητηθεί, και για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία πώλησης των αγαθών, με τους εκάστοτε
ισχύοντες όρους.
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
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Για να διασφαλίσετε διαχρονικά την καλή ποιότητα , θα πρέπει να συντηρείτε τα εξής μέρη:









Το πορτάκι των κάγκελων πρέπει να ανοίγει και να κλείνει στις σωστές θέσεις, όπως θα υποδείξει ο τεχνικός
που τα τοποθετεί.
Να μην έρχεται σε επαφή η επιφάνεια των κάγκελων με αιχμηρά αντικείμενα καθώς η επιφάνειες ενδέχεται
να φθαρούν
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται συχνά, με κάποιο μαλακό πανί και ουδέτερα υγρά καθαρισμού, εσωτερικά
και εξωτερικά.
Υπολείματα σιλικόνης που τυχόν έχουν παραμείνει στα σημεία συναρμογής δύναται να απομακρυνθούν με
βαμβάκι και μπλε οινόπνευμα.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ οξέα ή άλλα δυνατά υγρά καθαρισμού διότι η ανοδίωση ή τα πολυκαρμονικά θα
καταστραφούν.
Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες ή άλλα υλικά που χαράσουν είτε το αλουμίνιο ή το πολυκαρμπονικό.
Τα κάγκελα αλουμινίου είναι μελετημένα και σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται
φυσιολογικές για την περιοχή ανεμοπιέσεις.
Έχετε πάντα πρόχειρο το τηλέφωνο του service της εταιρίας, για κάθε προφορική οδηγία, συμβουλή ή
επέμβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν επιτρέπεται να γίνεται καθάρισμα με ορυκτά προϊόντα, λάδι, κοινό γράσο, βενζίνες,
διαλύτες. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημίας στα προφίλ. Προτείνεται η χρήση μαλακών υγρών
απορρυπαντικών (π.χ. για τα πιάτα). Για ειδικού τύπου βρωμιές (σημάδια από μολύβια, άσφαλτο,
νερομπογιές, πένες, καύσιμο πετρέλαιο, κόλλες PVC και κοινές, λάκα με βάση το νίτρο, λάκα με βάση το
πετρέλαιο, κηρομπογιές) συμβουλευτείτε την εταιρία μας για να μην υποβαθμίσετε την αντοχή και την
εμφάνιση των κάγκελων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν επιτρέπεται να τρίβετε με γυαλόχαρτα, σύρματα, μεταλλικές βούρτσες, μεταλλικές
σπάτουλες ή λάμες. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ανεπανόρθωτης ζημίας στα υλικά. Για τον ίδιο λόγο δεν
πρέπει να τρίβετε με τα παραπάνω υλικά και τα τζάμια διότι χαράζουν και υποβαθμίζεται η οπτική απόδοσή
τους και η αισθητική τους.

