
Halles vikpartier omfattas av 5 års användargaranti gällande konstruktions-och materialfel.

Garantivillkor
Denna garanti omfattar endast vikpartier för vinterträdgård och fasad, marknadsförda och sålda av Halle System AB i Skandinavien.
Garantin gäller för normal utomhusmiljö i Sverige och de länder där Halle under eget varumärke själv eller genom utvalda återförsäljare 
säljer Halles produkter.
Garantin omfattar endast produkten som Halle System AB levererat i förhållande till köparens specifikationer. Den omfattar inte montaget 
eller installationen av produkten. 
Om montaget är bristfälligt gjord eller om byggnadsdelar eller detaljer runt vikpartiet har skadat eller försämrat funktionen av produkten 
gäller inte heller denna garanti. 
Garantin gäller under förutsättning att Halle System AB´s anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs.

Profiler och lack
Lackering utförs enligt Qualicotes normer och krav. Defekter som färgnyanser, blåsor, repor o dyl som inte är synligt på tre meters avstånd 
får förekomma. 
Färgförändringar på grund av luftföroreningar omfattas ej av garantin.
Garantin omfattar inte heller skrap- och nötningsskador tillfogade av köparen/användaren.
Ljusbeständigheten på profiler gäller enbart standardkulören vit, RAL 9010 PS.
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Garanti
Warranty

Made in Sweden

Glas
Den 5-åriga användargarantin gällande konstruktions och materialfel innefattar ej glas.Vid glas gäller rekommendationer från Svensk 
Planglasförening.
www.svenskplanglas.se

10 års garanti mot kondensbildning mellan isolerglasrutor. (Läckande isolerglaspaket)
Det lämnas inte några garantier gällande absolut kondensfria glaspartier.

Funktionsgaranti
Beslag, slitage & Reservdelar

5 års funktionsgaranti.
2 års funktionsgaranti på lås.

Reservdelar/slitagedelar som kan behöva uppdateras/bytas efter normalt slitage kan beställas i Halles Webshop, www.halle.se 

Garantianspråk 
Garantin innebär att Halle System AB avhjälper sådant fel på Fasadsystemet som omfattas av garantin enligt ovan. Halle System AB svarar 
för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet på den levererade produkten. Felet kan avhjälpas 
genom reparation av befintlig dörr, utbyte av felaktig komponent i dörren eller utbyte av hela dörren. Åtagandet gäller inte material 
och arbete för foder och övriga anslutningar kring Fasadsystemet. Inte heller för lyftanordningar, byggnadsställningar eller dylikt för att 
utföra den nödvändiga reparationen. Alla former av ersättningsprodukter under tiden som reparation utförs ingår inte i Halle System AB 
åtagande.

• Sättningar eller rörelse i grund och väggar. 
• Komplikationer där stommen ej är rätt dimensionerad enligt gällande snözon eller bärighetskrav
• Läckage vid tätningar mot grund, stomme eller fasad.
• Skador som uppkommit om produkten ändrats, av felaktig montering eller installation, vanvård,   

onormal användning eller annat som kan hänföras till köpare, montör eller slutkund.
• Våld eller felaktigt handhavande
• Skador till följd av onormala väderförhållanden så som skyfall, översvämning, hagel, snö och kraftiga vindbyar.
• Skador, missfärgningar och rost till följd av nedfall, sot damm etc.
• Skador, missfärgningar och rost till följd av påväxt, alger, mossa etc.
• Kulörers ljusbeständighet på andra kulörer än vit.
• Demontering och montering av produkter och på/tillbyggnader utanför Halles kontroll.
• Skador på glas där påfrestningar från omgivning, nedböjningar, tryck o.s.v. härleder till skada
• Fogskum eller liknande produkter får EJ användas i någon del av montage, fogning eller tätning.
• Skada i aluminiumprofilerna anses vara en del av normalt slitage.
• Kostnader för ställningsarbete eller andra lyftanordningar som kan krävas vid åtgärdande.

Garantin omfattar EJ 

Halle System AB
Profilgatan 1 • 312 34 Laholm Vxl: 0430 122 80 kundtjanst@halle.se  

www.halle.se


