
Puitakende garantiitingimused

Müügigarantii on Tarnija lubadus tagada müüdud akna vastavus garantiis sätestatud tingimustele.
Garantiiaeg akendele: 24 kuud aken.

Garantii hakkab kehtima vastavalt lepingutingimustele. Garantiiajal tehtud parandustööd ei pikenda 
toote esialgset garantiiaega.

1. Valmistavates tisleritoodetes (aknad ja uksed) võivad esineda erinevat tooni, struktuuri ja 
värviga värvid nii üksiku toote puhul kui ka üldiselt, seostatuna puidu loomulike omadustega.

2. Täispuidust valmistatud toodetel läbipaistvatel ja poolläbipaistvatel katetel on puidu 
füüsikaliste-keemiliste omaduste tõttu võimalikud kirjud toonid ja esilamellide värvilaikumine.
 3. Igat tüüpi puidust valmistatud toodetel muutub ultraviolettkiirte mõjul värvikatte värvus. 
Seetõttu on lisatoodete, aga ka puidust elementide tellimisel võimatu saavutada täiuslikku 
värvisobivust ning lubatud on ka mõningad toonierinevused.

4. Erinevatel aegadel toodete tellimisel (kui tellimuste vahel on ajutine vahe) võib esineda 
tellitud toodete ja selle komponentide (klaas, profiilid) toonide mittetäielik kokkulangevus, mille puhul
on soovitav tellida toodet korraga ühe ruumi ja/või ühe fassaadi jaoks.

5. Puidu värvimisel kasutatakse veepõhist värvi. Veebaasil kruntvärvide ja värvide kasutamisel 
tekib paratamatult kiudude suurenemine ja puidusüüte ilmnemine.

6. Täistammest valmistatud toodetel on toodete töötamise ajal võimalik parkainete eraldumise 
tõttu värvimuutus tumenemise näol, mis on loomulik protsess ja ei mõjuta tugevusomadusi.

7. Toodetel, kus kinnine osa on samas karbis, kus aknatiib avaneb väljapoole, jääb toote olev 
klaasiliist väljapoole.

8. Puitakende ja aknalaudade paigaldamisel on lubatud puidu tekstuuri ja liimimise nähtav 
ilming.

9. Klaaspaketi sees dekoratiivse iluliistu toodetel (shpros) kostub sulgemisel iseloomulik heli.
10. "Shtulp" avaga toodetel ei pruugi aknaluukide sobivus üksteisega olla nii tihe kui imposti 

puhul.
 11. Puidu viimistluse kvaliteet võimaldab vastavalt tehnoloogilistele standarditele avalduda 
struktuurseid ebatasasusi, loomulikke värvitooni ja tekstuuri erinevusi, samuti vaigu avaldumist 
(okaspuidul). Need mõjud on puusepatööstuses kasutatavate materjalide ühine omadus ega kehti 
defektide kohta.
 12. "Tarnijal" on õigus asendada komponendid sarnaste vastu, mis ei halvenda toodete 
tarbijaomadusi ja kvaliteeti.
 13. Oma mõõtude esitamisel (aktsepteeritud ainult kirjalikult) vastutab ostja täielikult 
konstruktsiooni mõõtmete eest.



Garantii kehtib, kui järgitakse kasutusjuhendit:

1. Aknaid on vaja pesta sooja veega, kasutades vedelaid puhastusvahendeid või spetsiaalseid 
salvrätikuid. Töötamise ajal tuleks hoolitseda toodete elementide eest: puhastada klaaspinnad, 
topeltklaasid, aknad (raamid) ja tihendid; eemaldage äravooluavadest tolm ja mustus; määrida ja 
reguleerida akna- ja uksetarvikuid.

2. Tihendus tihendeid tuleb puhastada mustusest vähemalt kord aastas, töödelda spetsiaalsete
puhastusvahenditega vastavalt tootja juhistele ja määrida.

3. Liitmike töökindluse tagamiseks on vajalik:

   3.1. regulaarselt kontrollida kinnituse tugevust ja liitmike seisukorda;

   3.2. kõiki liikuvaid osi ja lukustuskohad tuleb määrida vähemalt kord aastas. Määrimiseks 
tuleks kasutada spetsiaalseid õlisid, mis ei kahjusta liitmike korrosioonivastast katet ega hävita tihendi 
materjali. Masinaõli kasutamine on lubatud.

   3.3. Liitmike esmase reguleerimise peaksid spetsialistid läbi viima kohe pärast toote 
paigaldamist. Edaspidi peaks ostja liitmikke reguleerima vähemalt kord 3 aasta jooksul.

4. Klaaspindade puhastamiseks on keelatud kasutada agressiivseid, kloori sisaldavaid ja 
abrasiivseid vahendid.

5. Akende udutamine. Ruumi temperatuur ei tohi olla alla 20 C ja õhuniiskus alla 50%, vaja on 
väljatõmbevõlli. Kui need tingimused ei ole täidetud, tekib akendele kondensaat. Vältimaks 
kondensaadi teket akendele, hallituse teket nõlvadel ja seintel, on vaja ruume tuulutada, et niiskus ei 
koguneks õhku. Aknaid tuleks avada kolm kuni neli korda päevas 5-7 minutiks kõrvuti, kuni klaasilt 
kondenseerumine on eemaldatud.

6. Lisaks reguleerimisele ärge lubage võõrkehadel (liiv, saepuru, krohv jne) sattuda akna vahele 
samuti ei tohi kolmandad isikud rikkuda kinnitusmehhanismi.

7. Lisaks perioodilisele puhastamisele mustusest tuleb raami pinda töö ajal kaitsta ebasoodsate
keskkonnategurite mõjude eest lakkide või värvidega.

8. Tootja soovitab akrüüllakkide ja -värvide hoolduseks kasutada Akzo Nobeli aknavärve ja -
lakke hoolduskomplekti vms.
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