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DĖMESIO! PRIEŠ DURŲ MONTAVIMĄ PERSKAITYKITE GARANTIJOS SĄLYGAS, 
NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLES, LAUKO DURŲ MONTAVIMO TAISYKLES. 

I  GARANTIJOS SĄLYGOS 

1. Lauko durų gamintojas suteikia garantiją savo gaminiams, jeigu jos bus sumontuotos laikantis montavimo    
taisyklių ir bus naudojamos pagal paskirtį, laikantis nurodytų gaminio naudojimo ir priežiūros taisyklių. 
2. Garantinis laikotarpis yra 2 metai nuo datos, patvirtintos Kliento prekės įsigijimo dokumente. 
3. Garantinių paslaugų teikimo sąlyga – Pirkėjo  pateiktas pirkimą patvirtinantis dokumentas.  
4. Garantija taikoma paslėptiems defektams, atsiradusiems gamybos metu, išryškėjusiems naudojant prekę 

garantiniu laikotarpiu. 
5. Gamintojas neatsako už prekės praradimą, sugadinimą ar sunaikinimą dėl kitų priežasčių, nei būdingi jai 

trūkumai. 
6. Gamintojas įsipareigoja neatlygintinai suremontuoti prekę, kurioje garantiniu laikotarpiu išryškėja 

paslėptas trūkumas ir pasilieka teisę į galutinį atskleistų paslėptų defektų kvalifikavimą ir jų pašalinimo 
būdą. Pakeitus nekokybišką prekę nauja, Pirkėjas privalo grąžinti nekokybišką prekę. 

7. Gamintojas įsipareigoja kuo skubiau išnagrinėti skundą.  
8. Skundo dėl akivaizdaus defekto (matomo defekto) nagrinėjimo sąlyga – apie tai pranešti prieš 

montavimą ir durų montavimo nevykdyti. Montavimas (įskaitant priedų surinkimą) prilygsta 
kliento sutikimui su tam tikru akivaizdžiu defektu (matomu defektu), ir bet kokios pretenzijos dėl to 
nebus svarstomos. 

9. Garantija nustoja galioti, jei: 
 

• atliekami bet kokie durų varčios ar staktos pakeitimai, gaminio konstrukcijos pažeidimai 
• prarandamas pirkimą patvirtinantis dokumentas arba Prekės kortelė (pametus, naujas neišduodamas) 
• Prekės kortelėje nėra pirkimo datos, Pardavėjo parašo ir antspaudo. 

    10. Garantija netaikoma šiais atvejais: 
• virš durų neįrengtas stogelis, apsaugantis gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių ir lietaus 
• defektai, atsiradę dėl netinkamo transportavimo, laikymo ir sandėliavimo 
• gavimo metu neužfiksuoti mechaniniai pažeidimai 
• gaminio stiklo paketų įtrūkimai, dūžiai ar kiti pažeidimai, atsiradę po durų montavimo 
• mechaniniai pažeidimai, atsiradę dėl Vartotojo kaltės, ir dėl jų atsiradę išoriniai defektai 
• spalvos pasikeitimai, deformacijos ir pažeidimai, kuriuos sukelia medžiagos brinkimas, atsiradęs dėl    
per didelės oro drėgmės patalpose 
• defektai, atsiradę dėl netinkamos gaminio apsaugos statybos darbų metu (nešvarumai, skiedinys, 
tinkas ar montavimo putos) 
• defektai, atsiradę dėl neteisingo montavimo 
• defektai, atsiradę dėl valymo abrazyviniais valikliais arba agresyviomis cheminėmis medžiagomis 
• defektai, atsiradę dėl Pirkėjo aplaidumo ar netinkamo durų naudojimo  
• gedimas, atsiradęs dėl nekontroliuojamų atsitiktinių įvykių (potvynis, gaisras, įsilaužimas ir kt.). 
• nevykdoma veikla, kurią Naudotojas turi atlikti savarankiškai ir savo lėšomis, pvz., periodiškas vyrių 
reguliavimas ir priežiūra 
• gyvūnų padaryta žala 

 

11. Nepagrįsto skundo pateikimo atveju Gamintojas pasilieka teisę apmokestinti Vartotoją ir reikalauti       
padengti    visas su skundo nagrinėjimu susijusias išlaidas. 

12. Bet kokie defektai, atsiradę dėl netinkamo prekės laikymo, netinkamo jos naudojimo ir priežiūros, gali 
būti pašalinti išimtinai tik Pirkėjo lėšomis. 

      13.      Pirkimo dokumentų pasirašymas, Pirkėjui priimant Prekės kortelę, prilygsta garantijos sąlygų priėmimui. 
14.      Klausimai, kuriems netaikomi garantiniai terminai, sprendžiami laikantis Civilinio kodekso nuostatų.  
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  II  LAUKO DURŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS 

1. EL Prema lauko durys yra skirtos vienbučių ir daugiabučių gyvenamųjų namų bei individualių namų patalpų 
atskyrimui nuo lauko erdvės. 

2. Lauko duris būtina laikyti (sandėliuoti) vertikalioje padėtyje sausose, šildomose ir gerai vėdinamose patalpose. 
Nelaikykite durų nebaigtuose ir prastai vėdinamuose pastatuose. 

3. Lauko durys turėtų būti montuojamos pastatuose, kuriuose yra baigti taip vadinami drėgni darbai (pvz., 
tinkavimo, betonavimo ir pan.) 

4. Jei durys sumontuojamos prastai šildomose patalpose, kuriose yra didelis oro drėgnumas ar ribotas vėdinimas, 
ant paviršiaus gali susidaryti rasa, o tai nėra pagrindas reklamacijai. Šios problemos sprendimas gali būti 
patalpos vėdinimo pagerinimas. 

5. Lauko durys turi būti apsaugotos nuo tiesioginio oro veiksnių (lietaus, sniego, saulės spindulių) poveikio, 
įrengiant stogelį virš durų. Toks stogelis turi apsaugoti lauko durų paviršių nuo vandens lašėjimo (neatmetama 
situacija, kai laikinai lyja lietus, sniegas ant durų). 

 

 
 
6.  Naudojant natūralias medžiagas, turinčias specifinių savybių (reaguojančių į išorinius veiksnius, tokius kaip 

lietus, vanduo, sniegas, oro drėgmė, saulės šviesa, oro temperatūra ir kt.), gali prireikti reguliuoti durų varčios 
padėtį staktos atžvilgiu. Todėl lauko duryse sumontuoti trijose plokštumose reguliuojami vyriai, kurie leidžia 
atlikti atitinkamus reguliavimus. Naudotojas privalo pats savarankiškai atlikti reguliavimą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. EL Prema lauko durys yra aukštos kokybės gaminiai, tačiau norint, kad jos patikimai tarnautų ilgus metus, 
reikia atlikti atitinkamą priežiūrą. Bent kartą per metus sutepkite vyrius (vyrių elementus; varčią, rėmą), 
geriausia – purškiamąja alyva, o tarpines – tepalu, pagamintu silikono pagrindu. Durų paviršiai turi būti valomi 
priemonėmis, skirtomis lakuotų medinių paviršių priežiūrai. 

1. Vyrių fiksavimo varžto atlaisvinimas 

2. Varčios prispaudimo prie staktos reguliavimas 

3. Vertikalus varčios reguliavimas 

4. Horizontalus varčios reguliavimas 
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III  MONTAVIMO TAISYKLĖS 
 

1. Lauko durų gamintojas rekomenduoja, kad duris montuotų specializuotos montuotojų komandos. 
2. Prieš montuojant duris atidžiai patikrinkite, ar pristatyta produkcija neturi mechaninių pažeidimų žymių 

pakuotėmis uždengtose vietose. Taip pat patikrinkite, ar durys atitinka gaminio kortelėje nurodytą 
komplektaciją. 

3. Paruoškite angą sienoje:  „90" anga BxH = 1020x2100, „100" anga BxH = 1120x2100 mm. 
4. Durų montavimas turėtų būti atliekamas pastatuose, kuriuose patalpos galutinai paruoštos (po vadinamųjų 

šlapių darbų, tokių kaip: tinkas, grindys ir kt.)  
5. Lauko durys turi būti apsaugotos nuo tiesioginio atmosferos veiksnių (lietaus, sniego, saulės spindulių) 

poveikio, įrengiant stogelį virš durų . Toks stogelis turėtų apsaugoti išorinį durų paviršių nuo vandens 
lašėjimo ant jo. 

6. Durų varčiose, kurių storis 92 mm, standartiškai naudojamos 72 mm atstumo spynos, kurioms turi būti 
naudojamos jų dydį atitinkančios rankenos ir dangteliai, taip pat asimetriniai profiliniai cilindrai 55x60 mm. 

7. Montavimo metu naudokite trijų elementų (siena, stakta ir durų varčia) vienoje plokštumoje principą, todėl 
staktą rekomenduojama montuoti kartu su varčia, kad būtų optimizuotas staktos laisvumas ir varčios 
prigludimas prie staktos. 

8. Montavimui naudokite metalines montavimo plokšteles, min. 3 vnt. kiekvienoje pusėje ir 2 statramsčius 
(1/3 staktos ilgio iš viršaus ir apačios), apsaugant statramsčių galus, pvz., su kietu kartonu, kad nebūtų 
pažeistas dažytas paviršius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Tinkamai sumontavus ir patikrinus duris, išvalytą tarpą tarp staktos (kurią reikia apsaugoti popierine 
juostele nuo galimo montavimo putų nutekėjimo) ir sienos reikia užpildyti montavimo putomis, 
vadovaujantis putų gamintojo rekomendacijomis. 
 

1, 4. Tvirtinimo varžtai 
2, 5. Montavimo plokštelė 
3, 6. Sieninis kaištis 
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10. Nuimkite statramsčius ir nupjaukite putų perteklių, kai putos visiškai sukietės. 
11. Patikrinkite durų veikimą ir, jei reikia, sureguliuokite vyrius ir spynos liežuvėlį. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

