
Typowe błędy montażu drzwi

Podstawowym błędem popełnianym podczas montażu jest montowanie ościeżnicy za
pomocą pianki montażowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie może pełnić roli elementu
utrzymującego ościeżnicę w murze, a jedynie ma ona uszczelnić szczeliny pomiędzy
ościeżnicą a murem. Montowanym w ten sposób drzwiom może grozić wypadnięcie całych
drzwi wskutek silnego trzaśnięcia skrzydła podczas przeciągu. Jedynym zalecanym
sposobem montowania ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotw montażowych.
Bardzo ważne podczas montażu jest dbanie o właściwe ustawienie ościeżnicy, czyli tak
zwane jej wypoziomowanie. Należy pilnować by zachowywała ona prostokątny kształt
a nie rombowy. Niedokładne zamontowanie ościeżnicy oraz źle wyregulowane na tym
etapie drzwi mogą spowodować trudności związane z poprawnym funkcjonowaniem
drzwi.
Kolejnym błędem jest zbyt obfite stosowanie pianki montażowej w celu wypełnienia
szczelin. Może to spowodować iż powiększająca się objętość pianki może na tyle
rozepchać ościeżnicę, by uniemożliwić poprawnie zamykanie drzwi. Aby się przed tym
zabezpieczyć należy rozeprzeć ościeżnicę za pomocą równomiernie rozmieszczonych
rozpórek z drewnianych krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki.

Pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy
przed uszkodzeniami podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek należy
podłożyć miękkie podkładki, np. grubą tekturę.

Nasze drzwi są impregnowane i malowane farbami renomowanej firmy.
(pięciokrotny system malowania - gwarancją wieloletniej trwałości wyrobu)

CE PN-EN 14351-1+A2:2016

Dziękujemy za zakup naszych DRZWI.

Pielęgnacja drzwi drewnianych
Aby cieszyć się przez wiele lat użytkowaniem drzwi drewnianych zaleca się przeprowadzenie dwa razy
do roku, przed i po okresie zimowym pielęgnacji powłoki drzwi zewnętrznych:
INSTRUKCJA Z PODZIAŁEM NA RODZAJ DRZWI

• PIELĘGNACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W KOLORACH LAZUR I RAL – pielęgnacja
z użyciem specjalnego zestawu dołączonego do drzwi ADLER PFLEGESET / DOOR-COMPACT.

• PIELĘGNACJA STRUKTURY BETONU – pielęgnacja z użyciem specjalnego zestawu
dołączonego do drzwi ADLER PFLEGESET / DOOR-COMPACT.

• PIELĘGNACJA DRZWI OLEJOWANYCH - po około 1 roku użytkowania zaleca się okresową
pielęgnację powierzchni olejowanych produktem PULLEX HOLZÖL FARBLOS. Drzwi muszą być
osłonięte przed słońcem i deszczem.

• PIELĘGNACJA INOX-A – zaleca się czyszczenie przy użyciu dedykowanych środków
renomowanych firm do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej.

Opis pielęgnacji i renowacji na stronie www.wegrzyn.biz
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1. Drzwi należy montować po wykonaniu tynków wewnętrznych i podłoży pod posadzki aby uniknąć
nawilgocenia drewna z którego są wykonane. Niedostosowanie się do tego prowadzi do pęcznienia drewna, paczenia sie
skrzedeł i ram, złego funkcjonowania okuć, uszkodzenia powłoki lakierniczej (odpryski, przeżółknię, przebarwienia,
złuszczenia lakieru)

2. Drzwi w czasie użytkowania powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem słońca oraz deszczu
poprzez zadaszenie nad drzwiami lub wykonanie wiatrołapu. Zadaszenie montowane bezpośrednio nad drzwiami, powinno
wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w południe w okresie letnim. Optymalana wilgotność
powietrza w pomieszczeniu powinna się liczyć w zakresie od 40 do 60% zgodnie z Polską Normą PN-78/B-03421, powyżej
tej wartości skrzydło może ulec wygieciu powodując trudności w użytkowaniu drzwi.
3. W okresie gwarancyjnym Producent zobowiązuje się do:

a. wykonania bezpłatnych napraw wad ukrytych ujawnionych w czasie eksploatacji
b. wymiany towaru na wolny od wad jeżeli producent stwierdzi, że wady są niemożliwe do usunięcia.

4. Gwarancją są objęte drzwi:
• zamontowane zgodnie z instrukcją montażu
• składowane w pomieszczeniach suchych
• nie noszące śladów strugania i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika.

5. Gwarancją nie są objęte :

• mechaniczne uszkodzenia oraz wywołane nimi wady - uszkodzenia mechaniczne nie stwiedzone przy
odbiorze ( wgniecenia, ubytki drewna, pęknięcia, stłuczenia szkła, zarysowania szyb, mogace wystąpić
w wyniku nieprawidłowego transprtu, przechowywania, montażu bądź użytkowania)

• szkody spowodowane przez zwierzęta domowe

• eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem wyrobu

• zamontowanie drzwi niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcjami montażu np: uniemożliwienie zdjęcia
skrzydła i podjęcia działań naprawczych

• dokonane zmiany konstrukcyjne: skracanie, przedłużanie, zmiana okuć, montaż ciężkich krat

• wady powstałe wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych
(niewłaściwe środki do mycia, narażenie wyrobu na działanie środków chemicznych takich jak: tynk,
gips, zaprawa budowlana, farby i lakiery , pianka montażowa itp.),

• wady powstałe wskutek czyszczenia ich gruboziarnistymi i agresywnymi środkami chemicznymi,

• wyroby przechowywane i użytkowane w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci
(pomieszczenia o wilgotności >60% )

• wyroby przechowywane w budynkach w których nie zakończono "mokrych prac budowlanych" (np.
przed wykonaniem wylewek/tynków lub niezachowanie odpowiedniego do waruków atmosferychnych
okresu schnięcia wylewek/tynków)

• drzwi zamontowane w budynkach nieogrzewanych, przy braku wentylacji lub wyłączonej rekuperacji
czego następstwem są pofalowania / łuszczenie się zewnętrznej powłoki drzwi

• drzwi/pakiety szybowe ze zjawiskiwm skraplania się pary wodnej na szybie, będacej wynikiem złej
wentylacji powietrza lub nieprawidłowego ogrzewania

• drzwi ze zjawiskiem zraszania sie wkładki przy ujemnych temperaturach

• drzwi zamontowane ale nie zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych
poprzez zadaszenie nad drzwiami lub wykonanie wiatrołapu. Zadaszenie montowane bezpośrednio nad
drzwiami, powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w południe
w okresie letnim

• nieznaczne mogące wystąpić różnice w odcieniu i rozkładzie intensywności barw poszczególnych
elementów drzwi pomalowanych farbami transparentnymi, które są charakterystyczne dla grupy
naturalnych drewnianych wyrobów (w tym również charakterystyczne nieznaczne nierówności
wzdłuż rocznych wczesnych i późnych przyrostów)

• pęknięcie w miejscu aplikacji czarnego wypełniacza w celu uzupełnienia ubytku wynikającego
z zastosowanego materiału nieklasowego, czyli drewna o zróżnicowanym usłojeniu, nieregularnym układzie
słoi , z większymi i mniejszymi ubytkami lub pęknięciami. Szczelina, której wielkość będzie się zmieniać
w zależności od czynników zewnętrznych, niema wpływu na jakość i trwałość wyrobu, wymagana jest tylko
pielęgnacja przynajmniej raz w roku środkiem Pullex Holzol Farblos na zasadach opisanych w instrukcji

Drzwi należy montować w odpowiednio przygotowanym otworze budowlanym, który na bocznych ścianach powinien
zachowywać pion, natomiast na dolnej i górnej płaszczyźnie poziom, zalecany wymiar otworu powinien być większy
w pionie i poziomie o 2 – 4 cm.
Ościeżnica drzwiowa powinna być zamontowana w ścianach o zwartej mocnej strukturze, takie jak beton, cegła czy
pustak. Trwałego zamocowania nie gwarantuje styropian

Montaż
1. Ustawić kompletne (rozpakowane) drzwi w świetle otworu
2. Wstępnie ustalić pion na bocznych ramiakach ościeżnicy w dwóch płaszczyznach

i poziom na progu i górnym ramiaku
3. Na końcach ościeżnicy wbić kliny
4. Za pomocą klinów doregulować pion i poziom
5. Wyregulować szczelinę między ościeżnicą, a skrzydłem drzwiowym powinna wynosić ok. 4-5mm
6. Sprawdzić:

o przyleganie skrzydła do ościeżnicy
o funkcjonowanie zamka
o luz wrębowy (w felcu)

7. Przytwierdzić ościeżnice do ściany minimum 6 stożkowymi dyblami lub kotwami, po 3 na ościeżnice,
około 30 cm od góry i od dołu i jedna w środku

8. Za pomocą środkowego dybla można wyregulować szerokość szczeliny między skrzydłem drzwiowym
a ościeżnicą. Jeżeli jest zbyt mała, mniej niż 4 mm, należy dokręcić dybel w ten sposób by ją zwiększyć.

9. Szczelinę między ościeżnicą i murem wypełnić pianką montażową
10. W przypadku użycia kotw należy zastosować rozpórkę, która zapobiega wygięciu ościeżnicy
11. Pozostawić na minimum 12 godzin

Warunki gwarancji:

Instrukcja montażu :

• różnice w tonacji kolorystycznej wynikające ze struktury i drewna oraz jego właściwości

• różnice powłok lakierniczych powstałych w skutek naturalnych związków zawartych w drewne
tj. garbniki, żywica,

• naturalne zmiany barwy wynikające z upływu czasu
• niewielkie nierównosci na powierzchni wyrobu, nie utrudniajace eksploatacji a wynikające ze specyfikacji

użytego materiału (zastosowanie materiału łączonego z długości na tzw: mikrowczepy)

• wadliwe działanie wyrobu, na skutek uszkodzeń powstałych w wyniku przypadków losowych niezależnych
od Gwaranta i warunków eksploatacji (pożar, powódź, włamanie, silne wiatry w tym uszkodzenia
spowodowane przeciągami itp.)

• wyrób którego cena została obniżona

• wyroby za które nie uiszczono opłaty

• stwierdzone po montażu nie działające elektrozaczepy i instalacja. Wszystko musi być sprawdzone przed
opiankowaniem drzwi

6. Wykonanie naprawy gwarancyjnej nie powoduje automatycznego wydłużenia okresu gwarancyjnego
7. Wymieniony pakiet szybowy objęty jest 6-mc gwarancją
8. Kupujący zobowiazany jest do zapoznania się z jakością i estetyką wyrobu.W razie zastrzeżeń nie powinien

godzić sie na jego zamontowanie , ponieważ póżniejsze reklamacje z tego tytułu nie bedą uznane .
8. Wady powstałe w wskutek niedbałości kupującego lub jego niewiedzy
9. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu

10. Reklamacje wyrobu należy składać w miejscu zakupu w formie pisemnej
11. Podstawą przyjęcia reklamacji jest wypełnione zgłoszenie reklamacyjne oraz rachunek potwierdzający zakup
12. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni
13. Termin rozpatrzenia reklamacji zostanie uzgodniony z klientem
14. Czynność przewidziana do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt przez Kupującego jest okresowa

konserwacja wyrobu środkami rekomendowanymi, smarowanie zamka oraz regulacja zawiasów posługując sie
instrukcją na naszej stronie internetowej. Należy również zwracać uwagę na częste chwytanie drzwi nie
posługując się klamką. W kontekście czynu może to spowodować zmiękczanie (łuszczenie się) powłoki
lakierniczej przez oddziaływanie kremów do rąk oraz potu. Niedostosowanie się do niniejszej uwagi spowoduje
odrzucenie reklamacji
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