
 
GARANT 

 

Autorizované zastúpenie značky  
 
 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
 

●   Predávajúci zaručuje vysokú kvalitu kovaní a bezchybné fungovanie mechanických častí  
     inštalovaného systému a poskytuje Vám na mechanizmy, interiér a prácu záručnú  dobu 5 rokov od 
     predaja resp. odo dňa montáže. Záruka sa nevzťahuje na odliepanie stoperov a štetín proti nárazu a prachu. 
●   V priebehu záručnej doby, chyby uvedených častí spôsobené výrobcom budú bezplatne odstránené 
      garantom. 
●   Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu, ak zistené chyby boli zapríčinené nesprávnym 
      zaobchádzaním sa s výrobkom alebo jeho časťou. 
●   Spotrebiteľ nemá nárok na výmenu – záručnú opravu prvkov, ktoré sú vylúčené zo záruky – 
     sklenených častí a drevotrieskových prvkov / mechanicky poškodených spotrebiteľom /. 
●   Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu v prípade akýchkoľvek zmien v konštrukcii. 
●   Predávajúci nezodpovedá za nerovnosti stien voči podlahám u spotrebiteľa keďže predmet 
     predaja nevyrovnáva nerovnosti v danom priestore ale vypĺňa daný priestor. 
●   Zjavné vady je potrebné reklamovať ihneď po prevzatí a úhrade tovaru pracovníkovi garanta 
     alebo samotnému garantovi. 
●   Pri reklamácii treba predložiť záručný list a faktúru s dodacím listom, bez týchto dokladov nie je 
      možné reklamáciu uznať. 
    

 Návod k používaniu 
 

●   Krídla posuvných dverí treba posúvať v dolných vodorovných koľajničkách, horné 
      koľajničky sú len vodiace. 
●   Treba si dávať pozor, aby počas otvárania a zatvárania krídlo dverí nenarážalo čelnou  
      plochou zvislej lišty do steny, primkýnajúcej lišty a do vedľajšieho krídla 
●   Nevyťahovať krídla posuvných dverí z koľajničiek. 
●   V súvislosti so stavebnými toleranciami sú možné regulácie krídel znemožňujúce ich 
      ľubovoľnú zmenu 
 

Údržba  
 

●   Nemazať mechanické prvky posuvných dverí.. 
●   Prvky kovaní oprašovať, nepoužívať drsné čistiace prostriedky. 
●   Vysávať samotnou umelohmotnou trubicou spodnú koľajničku minimálne 1 x za týždeň. 
●   Drevotrieskové prvky treba čistiť bežne dostupnými prostriedkami, ktoré sú na to určené. 
●   Zrkadlové a sklenené prvky treba čistiť bežne a treba si hlavne dávať pozor aby čistiaci prostriedok 
      nezatiekol popod lištu posuvných dverí alebo tesnenie dverí. 
 
 
Firma Rolkom s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto záručné podmienky s tým, že zverejní ich nové 
znenie na svojich webových stránkach a to vždy najmenej 15 dní pred začiatkom ich platnosti. Tieto 
záručné podmienky vstúpili do platnosti 01.01.2016.  


