Garanti Ytterdörrar Nordiska Fönster
Nedanstående garantierna gäller enbart ytterdörrar ur Nordiska Fönster´s egna varumärke.
För att garantin ska gälla ska instruktioner gällande transport, lagerhantering, installation och underhåll
skötas. Mottagningskontroll ska utföras vid mottagande. Vid mottagande ska eventuella synliga defekter
anmälas till chauffören av speditören. Dålda defekter ska anmälas inom fyra (4) arbetsdagar. Felaktig
levererad produkt får ej installeras och klassas som godtagen produkt av installatören och kan ej
reklameras.
Garanti gäller ej ytterdörrar lackerade NCS 7500 eller mörkare (all typ av garanti).

Formstabilitet 10 år
Deformering i dörrbladets höjd accepteras upp till 2mm per meter. Deformering av dörrbladets höjd över
2mm per meter tacks av garantin.
Dörrbaldets bredd accepteras deformering upp till 1mm per meter.
Deformering över angiva mått nämts ovan tacks av garanti.
Deformering kan öka under höga temperaturer men går oftast tillbaka under lägre temperaturer.

Fabriksgaranti 5 år
Täcker kondensbildning mellan glasen I glaskassetten, infästning av beslag I karm och dörrblad.
Rötskydd infattas inom denna tidsperiod.

Ytbehandling
2 år garanti på ytbehandling. Täcker kulörbeständighet samt finish.

Garantin täcker inte:
• Skador påverkade av felaktigt utfört montage, transport eller underhåll.
• Slitageskador på grund av felaktigt montage eller skötsel.
• Ytfinish eller andra synliga defekter efter utförd montage (ska anmälas före montage)
• Kostnader av installatör påverkade av felaktig produkt kan ej debiteras Nordiska Fönster.
• Beslag som monteras på produkt av installatör.
• Vid egna borrade hål i karm eller båge.
• Produkter insallerade i onaturliga miljöer där värme och fukt inte innefattas som “normala”
förhållanden.
• Skador påverkade av yttre åvekan samt sättningar i fasad ect.
• Skador påverkade av användning utan korrekt montage eller justering av produkt.
• Naturliga defekter som är normal då det är ett naturmaterial (synlig träådring etc.)
• Utvändig eller invändig kondens på glas.
• Om beloppet för produkten inte är betald.
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