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Uste avamine ja sulgemine. 

 

Uks tuleb sulgeda ainult käepideme abil, vabastades seda alles siis, kui lukukeel on lukustunud luku vastasplaadis.  

Uks tuleb avada käepideme abil, vabastades seda ainult siis, kui lukukeel on tõmmatud luku vastasplaadist välja ja 

ukseleht on uksekarbist avatud vähemalt 5 (viie) sentimeetri võrra. 

 

 

 

Uste hooldus. 

 

Toodet võib puhastada, pühkides niiske pehme lapiga (mingil juhul ei tohi kasutada abrasiivse koostisega materjale). 

Keelatud on kasutada mistahes pulbreid või puhastuspastasid, lahusteid või sarnaseid vedelikke, mis võivad kriimustada 

või kahjustada toote pinda või toote viimistlust. 

 

NB! Tooted on valmistatud puidupõhistest materjalidest ning seetõttu tuleks vältida mis tahes kokkupuudet veega. 

Eelkõige tuleb pöörata tähelepanu, et vesi ei pääseks kaitsmata raami ja lengi detailidele, mis asuvad põranda vahetus 

läheduses. See võib põhjustada toote paisumist, viimistluse kihistumist ja muid defekte, mille kohta garantii ei kehti. 

 

 

 

Ennetav kontroll. 

 

Kord 6 kuu jooksul teha lukkude, hingede ja käepidemete kinnitavate kruvide kontroll, vajaduse korral neid pingutades. 

Juhul, kui see on vajalik (uste hingede-lukkude krigisemine), kasutada sobivaid määrdeaineid hingede ja lukkude 

määrimiseks nii, et määrdeained ei puutuks kokku toote viimistletud (lakitud või värvitud) pindadega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

PRODEX SISEUSTE GARANTIITINGIMUSED
 

KAUBAGARANTII, edaspidi tekstis – tootegarantii kehtivuse eelduseks on toodete paigaldus- ja 

hooldusjuhenditest kinnipidamine. 

 

Garantii alla kuuluvad: 

 toote viimistlus- ja viimistlusmaterjalid; 

 toote konstruktsiooni materjalid; 

 toote kujukindlus. Pikikaardumine on lubatud 2 mm ühe meetri kohta. Diagonaalide vahe on lubatud  

1 mm ühe meetri kohta; 

 tehase poolt paigaldatud furnituur; 

 transpordil tekkinud vigastused, mis on tekkinud enne toote kliendile üleandmist ja on fikseeritud KAUBA 

vastuvõtmisel. 

 

Garantii alla ei kuulu: 

 toodete vale ladustamise tõttu tekkinud kahjustused; 

 mehaanilised vigastused (kukkumise jäljed või kahjustused, mis on tekkinud kasutajapoolse ebaõige 

kasutamise tõttu); 

 toote loomulikust kulumisest tekkinud kahjustused; 

 tootele ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustused (puhastusjäljed, valede puhastusvahendite kasutamine 

jne); 

 toote paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendite nõuete eiramisest tingitud defektid; 

 peale toote paigaldamist deklameeritud mehhaanilised kahjustused; 

 defektse toote paigaldamisel sellega kaasnevad lisakulud; 

 transpordil või ehitusel tekkinud kahjustused (muljumisjäljed, tolm, värvi- ja pahtlipritsmed jne.); 

 loodusõnnetuste tagajärjel tekkinud kahjustused (nt. üleujutused, torm, tulekahju jms), samuti muud 

olmetegurid; 

 toote viimistluskahjustused, foolium/lakk, värv, kus kahjustused on tekkinud kaitsekile kasutamise tagajärjel. 

Kaitsekile tootel kasutamine on eranditult ja ainult kasutaja vastutus; 

 toode, mida on mingil moel muudetud (hööveldatud, puuritud, saetud, freesitud, värvitud jne); 

 kliendi poolt lisatud furnituuri põhjustatud vead; 

 toode, mis on paigaldatud ja kasutatud ebasobivates tingimustes (ruumides suhtelisel õhuniiskusel alla 40% ja 

üle 75%, temperatuuri kõikumistel, otsesel kontaktil veega jne); 

 toote ekspluatatsiooni käigus vajalikud reguleerimistööd; 

 defektid, mis on tekkinud reguleerimata toote kasutamisest; 

 ja ei kehti toodetele, millele on omavoliliselt demonteeritud või asendatud seadmed (lukud, käepidemed, 

hinged, sulgurid, jne.) või lisatud muud seadmed/mehhanismid, mis võivad mõjutada avamise kvaliteeti; 

 ja ei kehti tootele, mis on omavoliliselt demonteeritud, ukseleht on võetud välja karbist või teostatud sarnased 

meetmed; 

 materjalide loomulik eripära (nt. puu süü aastajärkude erinevus, esile tulevad oksakohad, oksakohtade 

väljakukkumine); 

 peale tellimuse kinnitamist või tarnet avade suuruse muutmisest tingitud toodete mittesobivus; 

 hoone vajumisest tekkinud vead; 

 kondensaadi tekkivad klaasi nägu; klaaspaketi välimistele pindadele tekkiv kondensvesi; 

 klaasi termiline purunemine; 

 välisuksed, mida ei kaitse varikatus ukse kohal või uksed ei asu nišis; 

 tumedat tooni värvide korral värvkatte pleekimine päikese toimel ja vaigu eraldumine puidust; 

 tumeda värvitooni puhul ukse kaardumine ilmastikumõjudest (päike); 

 toote furnituuri krigisemine, või muude helide eraldumine alustades 25 (kahekümne viiendast) kuust arvates 

hetkest, kui toode on kasutajale kasutusele antud, või vastuvõtmise aktiga ehitusfirmale-tellijale. 

 


