Garantibevis 2 år
Kund
Objekt
Order
Datum
MaxiDoor AB lämnar 2 års garanti på levererade produkter
Garantin räknas från slutbesiktningsdatum och omfattar fabrikations och materialfel på
leverarad produkt. Garantin förutsätter att dörr/parti underhålls och sköts enligt bifogade
anvisningar samt drift- och skötselinstruktioner. Skötseln och underhåll skall vara väl
dokumenterat, dörr för dörr med vad som är utfört, när det är utfört och av vem.
GARANTIÅTAGANDE OMFATTAR EJ ÅTGÄRDER NÄR BEHOVET
FÖRANLETTS AV:
felaktigt montage av dörr/parti och/eller beslag som utförts av annan än MaxiDoor.
felaktigt montage av tillkommande beslag eller bristfällig reparation som utförts av
annan än MaxiDoor.
att dörr/parti använts på annat sätt än vad som avsetts.
fel orsakat av vårdslöshet, olyckshändelse, åverkan eller annan omständighet utanför
MaxiDoors kontroll.
GARANTIN OMFATTAR INTE:
eventuella kostnader för ställningar, kranar, lyftanordningar och/eller andra hjälpmedel.
extrakostnader förorsakade av att av oss rekommenderad verkstad ej kan utföra
arbetet/byte.
kostnader för andra arbeten som krävs för fullgörande av arbetet/bytet.
kostnader för ev. efterarbeten såsom snickeri och målningsarbeten m m.

Isolerglasgaranti
Från en tid av 5 år från tillverkningsdatum garanteras att isolerrutor förblir fria från
kondensbildning mellan glasen. Våra glasleverantörer är följande:
AB MARTIN G ANDERSSON, GFAB SWEDEN, EMMABODA GLAS
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DENNA GARANTI ÄR:
att vid insättningstillfället gällande MTK-föreskrifter följts, samt av MTK-godkända
fogmassor använts.
att isolerrutan transporterats, lagrats och hanterats i enlighet med SPF utarbetade
riktlinjer, samt att isolerrutan i övrigt inte utsatts för onormala påfrestningar.
att ingen efterbearbetning i form av skärning, slipning etc. har förekommit, ej heller
någon målning, affischering, applicering av värmereflekterande beläggning, filmer,
dekaler, pålimmade spröjsar mm, på hela eller delar av isolerrutan.
GARANTIN OMFATTAR:
leverans av ny isolerruta inklusive utbyteskostnad enligt fastställd taxa

GARANTIN OMFATTAR INTE:
eventuella kostnader för ställningar, kranar, lyftanordningar och/eller andra hjälpmedel.
extrakostnader förorsakade av att av oss rekommenderad verkstad ej kan utföra
arbetet/byte.
kostnader för andra arbeten som krävs för fullgörande av arbetet/bytet.
kostnader för ev. efterarbeten såsom snickeri och målningsarbeten mm.

Lackgaranti (vidhäftning och kulör)
För färdig ytbehandlade dörrar/partier lämnas 5-års lackgaranti gällande vidhäftning och kulör.
Garantin gäller ej för ev vidhäftningsproblem, korrosion som har uppkommit p g a mekaniskt
åverkan och felaktigt utfört underhållsarbete samt normal kulörförändring p g a UV-strålningen.
Maskeringstejpning av lackad yta på dörr/parti med kraftig tejp typ ”silvertejp” får EJ göras, risk
finns att lacken släpper när tejpen tas bort. MaxiDoor betraktar denna typ av tejpning på
dörr/parti som mekanisk åverkan och vidhäftningsgarantin gäller EJ för detta. Om dörr/parti
måste maskeringstejpas rekommenderar MaxiDoor att någon av följande tejp används, TESA
4437 eller TESA 4438 OBS! maskeringstejpen skall snarast möjligt tas bort, tejpen får max sitta
kvar 5 dagar på dörren/partiet.
Ståldörr/Partier skall minst 2 ggr/år (6 mån intervall) avsynas noga och om synliga skador i
lacken upptäcks (p g a yttre åverkan) skall dessa omedelbart åtgärdas, så att korrosionen från
dessa skador inte får fäste i dörr/partiet. Vid utvändiga dörrar/partier skall även fogar runt
dörr/partiet och glasrutor avsynas för att säkerställa att vatten/fukt inte kan tränga in denna väg.
Eventuella skador på fogar måste omedelbart åtgärdas

