Voorwaarden en duur van de garantie.
Het bedrijf Witraz deelt een garantie uit van 5 jaar op deuren en ramen van PVC en verbindt
zicht tot een kosteloze reparatie van de schade aan het product, dat tijdens de productie zijn
ontstaan of bij het voortijdig sluiten van de elementen van het product.
De garantie van vijf jaar vervalt indien:
- De klant zelf veranderingen in het ontwerp heeft gemaakt, zonder toestemming van de
producent.
- De klant het product niet op de juiste wijze heeft gebruikt.
- Het product niet volgens de instructie is gemonteerd.
Omvang van de dekking.
De garantie is niet onderworpen aan:
- Niet zichtbare schade die geen gevolg heeft op de werking van het product.
- Schade die is ontstaan tijdens het transport of die is ontstaan door de instabiliteit van
de montage.
- Schade aan de ruiten zoals bijvoorbeeld; barsten, die na het ontvangst van het product
zijn waargenomen.
- Schade die is ontstaan door het onjuist gebruik van het product.
- Aanpassingen die zijn omschreven in de instructie voor het aanpassen van de ramen.
Witraz houdt zicht het recht voor om in de garantie periode de schade te laten bepalen door
een externe neutrale expert. Dit wordt met beide partijen afgesproken, tevens wordt er
afgesproken om het verdict van de externe expert te respecteren. De kosten van de expertise
zijn van rekening voor de gene tegen wie de beslissing is gevallen.
Montagehandleiding ramen.
1. Producten van het bedrijf Witraz zijn ontworpen voor montage in residentiële
gebouwen en publieke ruimtes.
2. Bij de montage van de ramen en deuren moet u ervoor zorgen dat het product
horizontaal en verticaal recht staat.
3. De ramen en deuren mogen geen opzichzelfstaande constructies zijn.
4. Rond het kozijn moet een expansion slot worden overgelaten (voor de hoogte en de
breedte) voor witte ramen minimaal 0,4% voor de gekleurde ramen minimaal 0,5%.
5. De montage van de ramen en deuren gebeurt met behulp van pluggen of montage
ankers waarvan de verspreiding de stabiliteit van de montage moet waarborgen. Bij
uitzonderingen dient men om advies te vragen aan de verkoper of aan het bedrijf
Witraz.
6. Het expansion slot dient met montage schuim te worden gevuld. Verbindingen die zijn
blootgesteld aan regen dienen te worden geïsoleerd met siliconen.
7. Na het monteren van de ramen dient te beschermingsfolie te worden verwijderd.

Handleiding ramen.
1. De ramen en deuren van PVC dienen te worden schoongemaakt met een schoonmaak
middel dat geen oplos, en schuurstoffen bevat.

2. De ramen en deuren dient u te beschermen tegen;
o contact met hete voorwerpen, impregnerende stoffen, lijm, verf, oplosstoffen
etc.
o Vervuilingen van mortel, montage schuim etc.
3. De pakking dient men minimaal een keer per jaar in te smeren met technische olie, de
kosten daarvan behoren tot de koper.
4. De pakking dient men minimaal een keer per jaar in te smeren met technische
vaseline, op de plekken die staan aangegeven op de tekening.
5. De behandeling en conservering van de ramen wordt niet gedekt door de verkoop
vestigingen. U kunt echter wel bij een vestiging tegen betaling uw ramen laten
behandelen.
6. Deze garantie , sluit niet uit, beperkt niet, en houdt de klant in zijn recht als het
product niet overeenkomt met de koopovereenkomst.
Instructie voor het aanpassen van de ramen.
Betreft ramen die zijn voorzien van hardware van het bedrijf “Roto Centro i Sigenia”.
De ramen van Witraz zijn voorzien van hardware die het mogelijk maakt om het product
verticaal en horizontaal aan te passen. De afdichting en unsealing kan gaat via de
aanpassing aan de haken (op de tekening aangegeven als positie 4) De aanpassing
zijdelings aan de bovenkant gebeurt door het verschuiven van de onderste scharnier
bracket (op de tekening aangegeven als positie 2) Naar boven en naar beneden verschuift
u de vleugels. door de onderste scharnier aan te passen. (op de tekening aangegeven als
positie 3). Al deze aanpassingen dienen te worden gedaan met een inbussleutel van 4 mm.

1 Kader Speculum KS (KA) Scharnier ter ondersteuning van het speculum KAS. onderste
scharnier bracket KS, onderste scharnier KSB traploos instelbare haken.
2 Kader Speculum KS (KA) Scharnier ter ondersteuning van het speculum KAS
3 Kader Speculum KS (KA) Scharnier ter ondersteuning van het speculum KAS
4 Onderste scharnier bracket KS, , onderste scharnier KSB.
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Horizontale aanpassing bovenste scharnier bracket +4 -2 mm
Horizontale aanpassing onderste scharnier bracket +/-2 mm
Verticale aanpassing onderste scharnier +2 – 1 mm
Aanpassing van de druk op de arm van de speculum +/- 1mm
Aanpassing van de druk op de koppeling +/- 1mm

