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HASZNÁLATI, KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
 
 
Tisztelt Vásárlónk! 
 
 
Köszönjük, hogy vásárlásával bizalmat szavazott termékünknek. 

Engedje meg, hogy a következőkben néhány hasznos tanáccsal lássuk el Önt. 
 

A termék rendeltetése: 
Az Ön által vásárolt harmónika ajtórendszer lakása belső terének térelválasztására szolgál, mindamellett lakása belső 
terének esztétikai megjelenését és praktikumát is növeli.  

A térelválasztó ajtók belső kávájába felszerelt harmónika ajtó működtetése minden korosztály számára könnyen 
végezhető. A választott kiegészítőknek (ablak, zár) köszönhetően kényelmet és biztonságot nyújt.  

 

A termék anyaga: 
 

A termék alkatrészei beltéri felhasználásra való PVC műanyagból készülnek.  
Az egymásba csúsztatott profilok végei csavar alkalmazásával rögzítettek.  

 
Tisztítás, ápolás: 

- Ápolás előtt a termék felületéről a rárakódott port nedves, puha ruhával távolítsa el. 

- Amennyiben a termék nem csak porszennyezéssel rendelkezik, úgy azt enyhén lúgos, mosószeres oldattal 
és nedves, puha ruhával távolítsa el 

- Kefe, drótkefe és egyéb eszköz használata tilos, mert a termék felületének sérülését okozhatja 

- A lamellák illesztékeit teflonspray alkalmazásával (Kb.: negyedévente) befújni szükséges, így elősegítheti a 
profilok működését, és csökkentheti a működés során keletkező zajhatást. 

- Az alkatrészek és késztermékek színe adott, a gyártás során kerül kialakításra. A termék színét utólagosan 
megváltoztatni (pl.: festéssel) nem lehet, de a termék korával együtt járó lassú színváltozás természetes. 

 

Szavatossági és garanciális jogok elvesztésével járnak: 
- Vásárlási blokk vagy számla hiánya 

- Ha az igényt határidőn túl jelentette be 
- Nem szakszerű szerelésből eredő károk 

- Rendeltetés ellenes használat 
- Helytelen kezelés, tisztítás 

- Elemi károk (beleértve a közvetlen villámcsapást is) 

- Betörés kár 
- Zavargás, háború, polgárháború és egyéb erőszakos cselekménnyel bekövetkező sérülések 

- Gondatlanságból és súlyosan gondatlanul bekövetkező sérülések 

- Szakszerűtlen vagy házilagos javításból eredő károk 
 
Reméljük, hogy a leírtak segítségére lesznek és azok betartásával sokáig élvezi a választott termék 
által nyújtott előnyöket és kényelmet.      
 
Tisztelettel; 
 
 
 
Atenád Kft. 
 


