FERRIMA SP. Z O.O.
ul. apba A. Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań
NIP 7822573909 REGON 302787779

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
Drzwi stalowe EI260, EI2120 oraz bez odporności ogniowej pełne i przeszklone:

UNIFORM, ENDOOR

Producent: Locher srl. Loc Grosso 47, 39058 Sarentino, Włochy
Dystrybutor: Ferrima Sp. z o.o., ul. apba A. Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań

Rok produkcji: ………………………..
Nabywca:

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Dane dotyczące montażu wyrobu:
Data montażu:
Obiekt, w którym zamontowano wyrób (nazwa, adres):

Autoryzowany montaż:

Zatwierdził montaż:

Uwaga: brak montażu przez autoryzowaną firmę powoduje utratę ważności gwarancji.
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Uwagi dotyczące montażu:

FERRIMA SP. Z O.O.
ul. apba A. Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań
NIP 7822573909 REGON 302787779
1. Oznaczenie wyrobu
Drzwi jednoskrzydłowe UNIFORM o odporności ogniowej EI260, EI2120 oraz bez odporności ogniowej oraz ENDOOR
jedno i dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI260, EI2120 oraz bez odporności ogniowej posiadają tabliczkę
znamionową identyfikującą wyrób i zawierającą następujące dane:
- nazwa producenta,
- nazwa autoryzowanego przedstawiciela,
- oznaczenie typu drzwi,
- klasa odporności ogniowej,
- numer seryjny i rok produkcji drzwi,
- numer Aprobaty Technicznej.
Usunięcie tabliczki znamionowej zwalnia producenta i jego autoryzowanego przedstawiciela z wszelkiej
odpowiedzialności za produkt oraz oznacza utratę gwarancji przez Nabywcę.
2. Przepisy BHP
Podczas montażu, przeglądów okresowych, użytkowania i napraw drzwi należy przestrzegać ogólnie obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Przeglądy, konserwacja
3.1. Przeglądy
Drzwi przeciwpożarowe oraz bez odporności ogniowej należy poddawać okresowym przeglądom z częstotliwością co
6 miesięcy lub 50 000 cykli, aby zachować prawa wynikające z gwarancji oraz zapewnić ich właściwe użytkowanie
(szczególnie w przypadku drzwi przeciwpożarowych, których niewłaściwe użytkowanie bądź brak konserwacji i
przeglądów może spowodować utratę ich szczególnych właściwości).
Przegląd okresowy obejmuje:
Sprawdzenie funkcjonowania wszystkich elementów składowych drzwi,
Sprawdzenie działanie zamków, rygli, okuć, elektrozaczepów, dźwigni panicznych, regulatora kolejności
zamykania (jeśli zamontowane) itd.,
Sprawdzenie i regulacja samozamykacza,
Kontrola działania zawiasów, ich zamocowania w ościeżnicy, regulacja, jeśli konieczna,
Sprawdzenie wszystkich uszczelnień, również stanu uszczelki pęczniejącej,
Oględziny skrzydła, ościeżnicy, przeszkleń w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń,
Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem zgodnie z zapisami Aprobaty Technicznej,
Przesmarowanie zawiasów i elementów ruchomych,
Sprawdzenie oznakowania drzwi (czy jest prawidłowo przytwierdzona tabliczka znamionowa),
Po dokonanym przeglądzie należy niezwłocznie naprawić lub wymienić części zużyte, uzupełnić braki uszczelek oraz
sporządzić protokół z przeglądu okresowego.
3.2. Konserwacja

Sprawdzenie funkcjonowania wszystkich elementów składowych drzwi,
Sprawdzenie działanie zamków, rygli, okuć, elektrozaczepów, dźwigni panicznych, regulatora kolejności
zamykania Sprawdzenie funkcjonowania skrzydeł, osadzenia ościeżnicy (regulacja, jeśli konieczne),
Sprawdzenie i czyszczenie powłoki malarskiej (delikatnymi środkami, nie wolno używać rozpuszczalników
ani żadnych środków ściernych),
Sprawdzenie poprawności działania i mocowania elementów ruchomych (dźwigni panicznych, RKZ, rygli,
okuć itp.), zawiasów i ewentualna regulacja (szczególnie w przypadku zawiasu sprężynowego),
Regulacja samozamykaczy
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Zakres prac konserwacyjnych będących w gestii użytkownika wyrobu (zalecane co najmniej dwa razy w roku, częściej
w przypadku intensywnie użytkowanych skrzydeł):

FERRIMA SP. Z O.O.
ul. apba A. Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań
NIP 7822573909 REGON 302787779

Brak regularnych przeglądów powoduje utratę gwarancji. Przeglądów powinien dokonywać autoryzowany
montażysta.
4. Warunki gwarancji
4.1. Okres gwarancji
Ferrima Sp. z o.o., autoryzowany przedstawiciel producenta Locher srl. w Polsce, udziela 12 miesięcznej gwarancji na
dystrybuowane wyroby. Okres gwarancji jest liczony od daty sprzedaży figurującej na dowodzie sprzedaży (fakturze
sprzedaży).
4.2. Zgłoszenie reklamacyjne
Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć pisemnie u dystrybutora drzwi, u którego dokonano zakupu, niezwłocznie po
stwierdzeniu wady. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu (fakturę), protokoły przeglądów okresowych oraz
dokumentację zdjęciową (zawierającą również zdjęcie tabliczki znamionowej umieszczonej na skrzydle).
Warunkiem przyjęcia reklamacji jest stosowanie się do zasad serwisu i konserwacji zawartych w DTR. Brak przeglądów
oraz niewłaściwa eksploatacja produktu zwalnia Sprzedającego z obowiązku gwarancyjnego.
W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych, należy natychmiast powiadomić Sprzedającego o ich wykryciu i
zrezygnować z czynności montażowych do czasu uzyskania zgody Sprzedającego.
Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, zarysowania powłoki malarskiej należy zgłaszać od razu po odbiorze towaru i
odnotować ten fakt na dokumentach transportowych dołączonych do przesyłki (list przewozowy, WZ). Reklamacje
dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w drzwiach zamontowanych lub niewłaściwie przechowywanych nie
będą rozpatrywane.
Gwarancja nie obejmuje także:
- wad powstałych na skutek niewłaściwego montażu (niezgodnego z instrukcją montażu oraz Aprobatą Techniczną)
oraz w przypadku, gdy użytkownik dokonał zmian konstrukcyjnych produktu we własnym zakresie (montaż
dodatkowych akcesoriów, przeszkleń, kratek, itp.),
- przypadków, gdy usunięta zostanie tabliczka znamionowa produktu,
- zróżnicowania w tonacji kolorystycznej powłoki malarskiej, odcień może różnić się w zależności od partii
zastosowanej farby, od kąta padania światła, od grubości warstwy farby,
- przebarwień i wyblaknięcia powłoki malarskiej lub okleiny drewnopodobnej powstałych na skutek stałej ekspozycji
na światło słoneczne, zastosowania niewłaściwych środków do czyszczenia powierzchni drzwi;
- odkształceń, rozwarstwień powstałych poprzez narażenie drzwi na dużą wilgotność (zamontowanie skrzydeł w
miejscu gromadzenia się wody), na środowisko agresywne (żrące środki, itp.).

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji firma Ferrima Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta
poniesionymi kosztami.
Uwaga: brak montażu przez autoryzowaną firmę powoduje utratę ważności gwarancji (przy samodzielnym montażu).

5. Instrukcje montażu drzwi jedno i dwuskrzydłowych
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Pozostałe warunki zawarte zostały w dokumencie „Ogólne Warunki Handlowe Spółki Ferrima Sp. z o.o.” Dokument
dostępny na stronie www.ferrima.pl.
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6. Karta przeglądów okresowych
Nr seryjny
serwisowanych
drzwi

Podpis i pieczęć serwisu
(imię i nazwisko, firma)

Podpis klienta

Opis wykonywanych
czynności
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Data
przeglądu

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA LOCHER W POLSCE

FERRIMA SP. Z O.O.
ul. apba A. Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań
NIP 7822573909 REGON 302787779

Strona7/8

7. Dokumenty dopuszczeniowe
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