NAVODILA ZA VGRADNJO, UPORABO, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE NOTRANJIH VRAT
1. NAMEN
Vrata so pomemben element vsakega interjerja in kot vsak kos
pohištva potrebujejo skrbno nego in vzdrževanje, da bi lahko z leti
ohranjala svoje estetske in funkcionalne lastnosti katerim so
namenjena.
2. VGRADNJA
Vrata so namenjena vgradnji v suhe prostore s sobno temperaturo in
z relativno vlažnostjo zraka med 40% in 65% saj lahko v nasprotnem
primeru pride do trajnih poškodb oz. deformacij. V izogib mehanskim
poškodbam vrat priporočamo vgradnjo po izdelavi talnih oblog in
pleskarskih delih. V nasprotnem primeru je potrebno vrata ustrezno
zaščititi. Če pade na lakirano površino vrat omet ali drug fasadni
premaz, ga je potrebno takoj odstraniti z neagresivnimi čistilnimi
sredstvi.
3. UPORABA
Vrata ob pravilni in običajni rabi ne predstavljajo nobene nevarnosti za
poškodbe ljudi ali drugih izdelkov. Za ohranitev njihove funkcionalnosti
ni dopustno dodatno obremenjevanje vratnih kljuk z bremeni, ki lahko
povzročajo poškodbo ključavnice ali okovja. V vratih je vgrajena
ključavnica, ki omogoča enoročno odpiranje, sistem zaklepanja pa je
odvisen od vgrajene ključavnice. Vrata odpremo s potiskom kljuke
proti tlom. Med vratno krilo in podboj ni dovoljeno vstavljati predmetov.
Nasilno ali grobo rokovanje z vrati ni dopustno, ker lahko pride do
odboja vratnega krila in posledično do poškodbe uporabnika le teh.

Mokro čiščenje z vodo ni dovoljeno.
Lakiranih površin vrat ni potrebno obnavljati, ker so trajnega značaja.
Poskrbeti je potrebno za redno in zadostno zračenje prostorov. S tem
se preprečuje zadrževanje visokih koncentracij vlage v prostorih, ki
imajo lahko za posledico razvoj plesni, ki škoduje lesenim površinam,
kakor tudi vpliv na samo deformacijo (zvitost) vratnih kril.
5. POMEMBNO OPOZORILO ZA KOPALNIŠKA VRATA
Vrata, ki so vgrajena v kopalnico, ne smejo biti izpostavljena
neposrednemu mokrenju z vodo in neposrednemu sevanju grelnih
teles. Prostor je potrebno redno in dobro prezračevati.
6. SPLOŠNO OPOZORILO
Poseganje v enovitost izdelka izniči garancijo na izdelek
7. OKOVJE
Vsaj enkrat letno priporočamo premaz ključavnic z grafitom ali oljem,
cilindrični vložek in okovje pa vsaj dvakrat letno z ustreznim
sredstvom.
8. STEKLO
Za čiščenje steklenih površin naj se uporabljajo nevtralna čistilna
sredstva. Priporočamo čiščenje z mehko, čisto rahlo vlažno krpo.
Želimo vam dolgo in brezskrbno uporabo našega izdelka.

4. VZDRŽEVANJE in ČIŠČENJE
Za čiščenje vratnih kril naj se uporablja nevtralna čistilna sredstva.
Priporočamo čiščenje z mehko, čisto, rahlo vlažno krpo. V primeru
uporabe drugih za to namenjenih čistil, pa le ta ne smejo vsebovati
korozijskih in abrazijskih sestavin ali drugih agresivnih kemikalij.
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