przyk³adowe pozycje z oferty

KARTA GWARANCYJNA Nr

aluminiowe do budynków mieszkalnych
• konstrukcje
i u¿ytecznoœci publicznej
• segmentowe bramy gara¿owe
drzwi zewnêtrzne wejœciowe
• atestowane
o zwiêkszonejodpornoœci na w³amanie GERDA GSX

Nazwa wyrobu:

O ZWIÊKSZONEJ ODPORNOŒCI NA W£AMANIE:
GERDA Star S, GERDA SX10, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX10, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2,

•
• zamki drzwiowe nawierzchniowe atestowane i standardowe
• zamki drzwiowe wpuszczane atestowane i standardowe
• k³ódki atestowane i standardowe
• wk³adki bêbenkowe atestowane i standardowe
• atestowane tarcze drzwiowe
atestowane drzwi wewnêtrzne wejœciowe
o zwiêkszonej odpornoœci na w³amanie GERDA SX 10

zamek atestowany
TYTAN ZX Plus

zamek atestowany
TYTAN ZXZ

GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10, GERDA
konstrukcja aluminiowa i brama gara¿owa

Przeciwpo¿arowe: GERDA AP-30, GERDA A1P-30, GERDA WP 30, GERDA WPT 30, GERDA CP30, GERDA C1P30 ,
GERDA APX 3010, GERDA A1PX 3010, GERDA
APX 3010D, GERDA A1PX 3010, GERDA WPX 3010D, GERDA W1PX 3010D,
Przeciwpo¿arowo-dymoszczelne: GERDA
:
GERDA CPX 3010D, GERDA C1PX 3010D, GERDA
STANDARDOWE: Do pomieszczeñ gospodarczych (niemieszkalnych) GERDA EDF oraz skrzyd³a drzwi GERDA EDF

WARUNKI GWARANCJI

zamek atestowany
ZX 1000
GERDA GSX

zamek standardowy ZG 100/ZG 200

zamek atestowany
z alarmem TYTAN ZE-1

DRZWI WEWNÊTRZNE WEJŒCIOWE
O ZWIÊKSZONEJ ODPORNOŒCI NA W£AMANIE

1. W przypadku wyst¹pienia w okresie gwarancyjnym wad powsta³ych z przyczyn tkwi¹cych w wyrobie, Gerda Sp. z o.o.
zapewnia wykonanie bezp³atnej naprawy gwarancyjnej na terytorium RP, a je¿eli jest ona niemo¿liwa, wymianê towaru
na nowy. Reklamacje nale¿y zg³aszaæ w punkcie sprzeda¿y!
2. Gwarancj¹ nie s¹ objête:
a) uszkodzenia powsta³e po sprzeda¿y: w czasie transportu, przechowywania, samowolnych przeróbek lub zmian
konstrukcyjnych, a tak¿e wynikaj¹ce z niew³aœciwego monta¿u i u¿ytkowania (tzn. niezgodnego z instrukcj¹ lub
zwyczajowo przyjêtymi normami u¿ytkowania drzwi);
b) wady wynik³e po sprzeda¿y, na skutek zdarzeñ losowych i innych okolicznoœci, za które nie odpowiada
producent ani sprzedawca;
c) czynnoœci przewidziane w uwagach eksploatacyjnych, do wykonania których zobowi¹zany jest u¿ytkownik we
w³asnym zakresie i na w³asny koszt.
3. Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z
niezgodnoœci towaru z umow¹.
4. Karta gwarancyjna drzwi bez piecz¹tki punktu sprzeda¿y, daty i podpisu sprzedawcy jest niewa¿na. W przypadku
monta¿u przez instalatora Gerda dodatkowo piecz¹tka punktu sprzeda¿y / instalatora oraz data i podpis.
UWAGA! DRZWI W KLASIE 3 I 4 ODPORNOŒCI NA W£AMANIE OBOWI¥ZKOWO MONTOWANE S¥ PRZEZ INSTALATORA

Gerda Sp. z o.o. udziela gwarancji, na
terytorium RP, w okresie 12 miesiêcy od daty
sprzeda¿y.
ZW 550

zamki atestowane
ZW 1000

ZW 3000

zamek standardowy
ZW 100

tarcze atestowane
drzwiowe TD 1000

GERDA SX 10

(piecz¹tka – data – podpis punktu sprzeda¿y oraz nr telefonu)

GWARANCJA 24 MIESI¥CE DOTYCZY DRZWI INSTALOWANYCH PRZEZ INSTALATORA GERDA
Gerda Sp. z o.o. udziela gwarancji na terytorium RP, w okresie 24 miesiêcy od daty monta¿u drzwi, nie
d³u¿ej jednak ni¿ 26 miesiêcy od daty sprzeda¿y.
wk³adka standardowa
WK-E1

wk³adka atestowana
WK M4

MONTA¯ – INSTALATOR GERDA

wk³adka atestowana
WK RIM M4

k³ódki standardowe
wk³adki atestowane CL
(piecz¹tka – data – podpis punktu sprzeda¿y oraz nr telefonu)

(piecz¹tka – data – podpis punktu sprzeda¿y/instalatora
oraz nr telefonu)

Potwierdzam zainstalowanie drzwi. Nie zg³aszam zastrze¿eñ co do jakoœci zainstalowanego produktu oraz monta¿u.
Oœwiadczam tak¿e, ¿e zapozna³em siê z warunkami gwarancji.

Pe³n¹ informacjê o produktach firmy GERDA mo¿na uzyskaæ
na stronie : www.gerda.pl, www.bramy.gerda.pl
k³ódki atestowane
systemu HSS

M.24.095

.....................................................................
(miejscowoœæ)

.................................
(data)

..........................................................................
(czytelny podpis nabywcy)

M.24.095

Do drzwi do³¹czona jest, oddzielnie w pude³ku, g³ówna wk³adka bêbenkowa drzwi wraz z kompletem kluczy
(iloœæ kluczy na opakowaniu wk³adki) oraz karta kodowo-gwarancyjna lub kodowa.
G³ówna wk³adka, komplet kluczy, karta kodowo-gwarancyjna lub kodowa wraz z kodem klucza znajduj¹ siê w
pude³ku zabezpieczonym plomb¹ bezpieczeñstwa.

Producent: Gerda Sp. z o.o., O/Warszawa, ul. £opuszañska 49/53, 02-232 Warszawa
BIURO HANDLOWE I ADRES DO KORESPONDENCJI:
Soko³ów, ul. Soko³owska 49, 05-806 Komorów

e-mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl

PUDE£KO MO¯E ZOSTAÆ OTWARTE WY£¥CZNIE PRZEZ W£AŒCICIELA DRZWI.

TRANSPORT I SK£ADOWANIE SKRZYD£A DRZWI
1. W przypadku transportu pojedynczego skrzyd³a drzwi, nale¿y ustawiæ je pionowo - ustawiæ na dolnej
krawêdzi i przypi¹æ pasami (wskazane) do stojaka transportowego. W miejscach styku pasów z
krawêdziami drzwi, pod³o¿yæ miêkkie podk³adki, zabezpieczaj¹ce przed powstaniem ewentualnych
wgnieceñ.
2. Do czasu monta¿u, skrzyd³a drzwi sk³adowaæ w pozycji pionowej w miejscu suchym i nie nara¿onym na
bezpoœrednie dzia³anie opadów atmosferycznych.
3. Na czas prowadzenia robót budowlanych, drzwi zabezpieczyæ przed niszcz¹cym dzia³aniem materia³ów
budowlanych i przypadkowych uszkodzeñ mechanicznych.
UWAGI EKSPLOATACYJNE
1. Zabrania siê zamykania drzwi (domykania drzwi do oœcie¿nicy), przy wysuniêtych ryglach poniewa¿ mo¿e to
spowodowaæ uszkodzenie systemu ryglowania i zamka.
2. Zabrania siê pod groŸb¹ utraty gwarancji smarowania zamka, a w szczególnoœci wstrzykiwania substancji
oleistych do otworu wk³adek bêbenkowych – mo¿e to spowodowaæ problemy z otwarciem/ zamkniêciem
zamka.
3. Przy energicznym zamykaniu i otwieraniu drzwi mo¿e wyst¹piæ s³yszalny metaliczny dŸwiêk rygli,
wynikaj¹cy z zastosowania niezbêdnych luzów potrzebnych do niezawodnej pracy zamków.

PRZEZNACZENIE WYROBU:
Drzwi o zwiêkszonej odpornoœci na w³amanie przeznaczone s¹ do stosowania jako drzwi wewnêtrzne wejœciowe
w budownictwie mieszkaniowym i u¿ytecznoœci publicznej, stanowi¹ce zamkniêcia otworów w œcianach wewnêtrznych,
miêdzy klatk¹ schodow¹ lub korytarzem a pomieszczeniami, z wy³¹czeniem dróg ewakuacyjnych i lokalizacji w których
wymagane s¹ drzwi specjalnego przeznaczenia.
Drzwi przeciwpo¿arowe lub przeciwpo¿arowo – dymoszczelne o zwiêkszonej odpornoœci na w³amanie,
przeznaczone s¹ do stosowania jako drzwi wewnêtrzne wejœciowe w budownictwie mieszkaniowym i u¿ytecznoœci
publicznej, stanowi¹ce, zamkniêcia otworów w œcianach wewnêtrznych, miêdzy klatk¹ schodow¹ lub korytarzem
a pomieszczeniami, z jednoczesn¹ ochron¹ po¿arow¹ , a w przypadku drzwi dymoszczelnych dodatkowo z ochron¹
przed przenikaniem dymu.
Drzwi gospodarcze lub skrzyd³o drzwi przeznaczone s¹ do pomieszczeñ gospodarczych i innych niemieszkalnych.

• Aktualny certyfikat, atest i deklaracja zgodnoœci drzwi dostêpna na stronie internetowej:

www.gerda.pl

NAPRAWY GWARANCYJNE

Konserwacja wk³adek
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Konserwowaæ najlepiej preparatem GERDA do konserwacji wk³adek i zamków
dostêpnym w powszechnej sieci sprzeda¿y. Przy intensywnej eksploatacji lub
bezpoœrednim oddzia³ywaniu atmosferycznym konserwowaæ raz na kwarta³,
w pozosta³ych przypadkach dwa razy do roku.

Reklamacje zg³aszaæ pod numer telefonu ............................................................................

Lp.

4. Drzwi przeciwpo¿arowe (zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami) musz¹ mieæ zamontowany samozamykacz.
W sprawie monta¿u nale¿y zwróciæ siê do punktu sprzeda¿y lub instalatora GERDA.

Data

Opis wykonanej naprawy

Piecz¹tka i podpis
wykonuj¹cego naprawê

5. Je¿eli w drzwiach nie jest zamontowana fabrycznie zapornica sztywna GERDA ZS10 (tzw. sztywny ³añcuch),
konstrukcja drzwi umo¿liwia na jej monta¿. Zapornica sztywna zwiêksza bezpieczeñstwo u¿ytkownika przed
osobami niepo¿¹danymi. W sprawie monta¿u nale¿y zwróciæ siê do punktu sprzeda¿y lub instalatora GERDA.
6. Pomieszczenia w których zamontowano drzwi, podczas ca³ego okresu eksploatacji, powinny mieæ
skutecznie dzia³aj¹c¹ wentylacjê i byæ ogrzewane w okresie zimy. W przypadku zamontowania drzwi w
pomieszczeniu s³abo ogrzewanym, o du¿ej wilgotnoœci i s³abej wentylacji, mo¿e wyst¹piæ roszenie
powierzchni metalowych, które nie stanowi podstawy do reklamacji.
7. Pokrycia ozdobne skrzyd³a (folia dekoracyjna, okleina drewniana itp.) oraz szyby nale¿y pielêgnowaæ
dostêpnymi preparatami przeznaczonymi do tych celów. Nie stosowaæ preparatów chemicznych o
agresywnym dzia³aniu, na bazie rozpuszczalników oraz proszków. Nie u¿ywaæ szczotek o twardym w³osiu.
8. Dorobienie kluczy nale¿y wykonywaæ w punktach posiadaj¹cych autoryzacjê Gerda lub poprzez partnerów
handlowych po okazaniu karty kodowo-gwarancyjnej (lub kodowej) oraz fabrycznie numerowanego klucza.
Wykaz autoryzowanych partnerów i punktów dorabiania kluczy znajduje siê na stronie internetowej Gerda.

Dotyczy drzwi wyposa¿onych w wk³adkê g³ówn¹ serii RIM 6000
1. Do kompletu kluczy do³¹czona jest przywieszka z kodem klucza, któr¹ nale¿y nakleiæ na kartê kodow¹
- gwarancyjn¹ (awers).
2. Poniewa¿ klucz mo¿na wyj¹æ z zamka tylko po wykonaniu pe³nego obrotu, nale¿y zamykaæ zamek na
jeden (360°) lub dwa (720°) pe³ne obroty klucza. Zamkniêcie zamka na niepe³n¹ iloœæ obrotów i otwarcie go
drugim kluczem spowoduje zablokowanie obu kluczy.
UWAGA: Je¿eli w opisanej sytuacji nie mo¿na wyj¹æ obu kluczy z zamka w po³o¿eniu ,,otwarte” nale¿y:
a) obróciæ jeden klucz o pó³ obrotu (180°) w kierunku zamykania,
b) obróciæ drugi klucz o pó³ obrotu (180°) w kierunku otwierania,
c) wyj¹æ oba klucze.
3. Operowanie dwoma kluczami jednoczeœnie mo¿e spowodowaæ trwa³e
uszkodzenie zamka.
4. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zanieczyszczenie otworu klucza mo¿e spowodowaæ
usuwaæ zanieczyszczenia
trudnoœci w otwarciu zamka. Otwór klucza nale¿y okresowo czyœciæ.
5. Dorobienie kluczy nale¿y wykonywaæ w punktach posiadaj¹cych autoryzacjê Gerda lub poprzez partnerów
handlowych po okazaniu karty kodowo-gwarancyjnej lub minimum dwóch kluczy. Wykaz autoryzowanych

partnerów i punktów dorabiania kluczy znajduje siê na stronie internetowej Gerda.
UWAGA! Kartê kodowo-gwarancyjn¹ lub kodow¹ oraz klucze nale¿y chroniæ przed dostêpem osób nieuprawnionych.
M.24.095

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian zwi¹zanych z modyfikacj¹ wyrobów, dokumentów lub innych informacji
do³¹czonych do wyrobu, których mo¿e nie zawieraæ niniejsza karta gwarancyjna drzwi.
M.24.095

