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ОЗДОБЛЕННЯ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ТА АЛЮМІНІЄВОЇ РАМИ 

       Не анодована рама (під пофарбування): Очистити каркас за допомогою металевої щітки,               

шліфувального паперу або губки, щоб зняти можливі залишки цементу, шпаклівки та інше,                   

поґрунтувати ґрунтом для стін, після ґрунтування продовжити фарбування водоемульсійною фарбою 

чи іншими придатними для цього фарбами.

      Увага: грудки фарби можуть ускладнити рух дверного полотна та встановлення ущільнювача на 

місце. Після висихання фарби можна продовжити роботу й встановити ущільнювач в призначене 

місце по всьому периметру каркасу. 

      Анодовану раму для кращого контакту в місцях нанесення шпаклівки чи штукатурки поґрунтувати
ґрунтом бетоноконтакт.

       Оздоблення й обробка дверного полотна.

       Увага:   Нанесення облицювання лише на одну поверхню дверного полотна також може вплинути 

на його рівність та геометрію.

       Після висихання лакофарбового покриття можна встановити дверну ручку, замок та завіси.

НАНОСИТИ ОБЛИЦЮВАННЯ ПОЛОТНА ПОТРІБНО ГОРИЗОНТАЛЬНО!!!

Будь неповторним та збережи свій простір 



ПАСПОРТ ПРОДУКТУ: ДВЕРНЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ПРИХОВАНИХ ДВЕРЕЙ 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Розміри чистового 
проєму

Розміри полотна

Вага полотна

Види зовнішнього 
оздоблення

Застосування 
Ґрунтованого 
полотна

Чищення

Догляд

Застереження 
щодо 
користування

Зберігання 

Утилізація

Не гарантійний 
випадок

Гарантія

Ширина 600 ÷ 1300 мм.
Висота 2000 ÷ 3500 мм.
(щодо інших розмірів та детальнішої інформації перегляньте каталог)

Ширина 618 ÷ 1318 мм. +- 1 мм.
Висота 2000 ÷ 3500 мм. +- 1 мм.
(детальнішу інформацію шукайте у каталозі)

Орієнтована вага ґрунтованого полотна 10 кг/м²

Ґрунт,  Фарба,  Скло, Дзеркало, Шпон, Керамограніт, ДСП, HPL Та інші…
Шпон та скло-дзеркальні покриття  можуть відрізнятися від  зразків , через 
властивості натурального матеріалу (шпон) та партії скло-дзеркальних виробів

На моделі з ґрунтованим полотном можна наносити: декоративну штукатурку (до 2
мм), шпалери, фарбувати фарбами на базі поліуретану чи води, що є адаптованими 
до нанесення на дерев'яну основу. Потрібно бути дуже уважним під час використання 
продуктів на водяній основі, уважно читати інструкції виробів, і не перевищувати 
рекомендовані пропорції. Лак та фарбу потрібно наносити на обидві сторони 
полотна у рівних кількостях.

Використовуйте м'яку зволожену водою ганчірку. У жодному разі не використовуйте 
хімічних розчинників, а також абразивних та алкаїнових засобів для миття.

Необхідно хоч один раз на рік уважно перевіряти стан комплектуючих частин, з яких 
складаються двері, для того, щоб гарантувати заявлені технічні і функціональні
характеристики: 1) змащувати рухомі частини і завіси,  2) перевіряти, чи завіса 
добре зафіксована.

Не опиратися на двері, не спирати додаткових вантажів.

Щоб уникнути деформацій, не встановлюйте дверне полотно між приміщеннями з 
різними температурами, та біля джерел тепла (обігрівачів, печей і т.д.). Зберігати та 
використовувати двері в сухому, з доброю вентиляцією приміщенні з відносною 
вологістю повітря 30-65%. Діапазон температур від +10 до +35 градусів Цельсія
Не допускайте використання не за призначенням

Недопустимо зберігати двері поблизу обігрівачів, чи інших опалювальних          
приладів або інших джерел випромінення тепла;
Для запобігання деформації дверних полотен їх необхідно зберігати:
     -  Під час тривалого зберігання – у горизонтальному положенні одне до одного 
         в стопі, на твердій поверхні, без використання проміжних прокладок;
     -  На короткий термін (до 2-х діб) – у вертикальному положенні, спертими до        
         жорсткої опори, виключно на довгій кромці;

Увага!!!! Заборонено зберігати двері у вертикальному положенні на вузькій 
кромці (торці). Це може викликати її деформацію

З метою запобігання деформації запакованого погонажу, їх потрібно зберігати
 в горизонтальному положенні, маркуванням зазначеним на упаковці, вгору або 
до низу, на твердій основі, щільно одне до одного, без проміжних прокладок.

Є недопустимим:
     -   Спирати на полотна інший вантаж, який чинить тиск на площину і може 
         викликати деформування виробу і упаковки;
     -   Ходити по горизонтально розміщених полотнах чи запакованому у пачки 
         погонажу.

Зберігати дверні полотна та погонаж потрібно виключно в фабричній упаковці; 
Під час зберігання потрібно дотримуватись умов для виключення їх механічного   
пошкодження, забруднення, зволоження, та дії атмосферних опадів;
Необхідно виключити можливість влучання джерел УФ-випромінення (прямі сонячні 
промені, або інтенсивне освітлення) на ті частини виробів, котрі не захищенні          
пакувальним картоном;
Зберігати двері в сухому, з доброю вентиляцією приміщенні з відносною вологістю 
повітря 30-65%. Діапазон температур від +10 до +35 градусів Цельсія.

Після завершення використання товар необхідно передати до спеціально                    
обладнаних пунктів утилізації згідно з вимогами сучасних нормативних документів.

      -  Після виконання монтажних робіт проводити будівельні роботи, котрі
          супроводжувались високою вологістю (штукатурка, шпаклівка, заливка 
          підлоги, вкладання плитки, фарбування стін, нанесення шпалер та інші).
      -  Потрапляння будівельних матеріалів на поверхню виробів (фарба, 
          монтажна піна, шпаклівка та інші.).
      -  Термічний вплив на вироби (обігрівачі, вогонь, гарячі речі).
      -  Вплив УФ-випромінювання (прямі сонячні промені, інтенсивне освітлення).
          Особливо це стосується виробі зі шпоном.
      -  Вироби використовувались при відносній вологості повітря в межах 30-65% 
          або в приміщенні до +10, або більше +35 градусів Цельсія.

Виробник не несе відповідальності, якщо вироби було пошкоджено після того, як 
замовник його перевірив і отримав. Такі пошкодження можливі в наслідок:
      -  Неякісного монтажу дверей;
      -  Порушення умов зберігання;
      -  Не дотримання умов використання;

Гарантійний термін зберігання 1 (один) рік з дати виробництва виробу, за умови 
дотримання правил транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації дверей становить 2 (два) роки з дати виробництва, 
за умови дотримання правил транспортування і зберігання дверей, монтажу і            
експлуатації;


