dovozce dvířek WIECH:
Vranovská 102, 61400 Brno,
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Informace pro odběratelé dvířek WIECH
Rozměry dvířek
Rozměry našich výrobků spadají do rozmezí výšky 1000 mm a šířky 600 mm. Nicméně na přání zákazníka lze
vyrobit dvířka v maximální výšce 2500 mm a šířce 1243 mm, bez záruky výrobce na deformace (napětí v
materiále může způsobit zakřivení, a proto je nuté použít větší množství pantů pro ukotvení dvířek). Minimální
rozměry dvířek jsou: výška 30 mm a šířka 30 mm.
Použité materiály a technologie
Deska:
Lepidla:
Fólie:
Technologie:

MDF pro hluboké frézování společnosti Sonae Industria
Henkel-Dorus
Renolit, Klöckner, Hornschuch, LG, Riken, Senoplast, Kasei, Gislaved
Mebranová technologie společnost Wemhöner, která výrazně zlepšuje tepelný odpor a sílu
lepených ploch .

Tolerance:
Rozměrová tolerance- dvířká rovná:
-výška +/- 1mm
šířka +/- 1mm
-tloušťka +/- 0,4mm
Rozměrová tolerance- dvířká ohýbaná:
-výška +/- 1mm
-šířka (výška položeného prvku měřena v bodě středu) +/- 5mm
-tloušťka +/- 0,1mm
Tolerance úbytku bílé plochy na zadní částí dvířek:
-rohy- maximálně 2x2 mm, 2 ks na 1 prvek
-hrany- maximálně 3 % po obvodu prvku, šířka do 1mm
Tepelná odolnost dvířek Wiech - více zde
Použití
-

-

dvířka se používají v nábytkářském průmyslu jako dvířka ke kuchyním, skříním, koupelnovému a obývacímu
nábytku
výhodou je dobrá odolnost proti vlhku a oděru, světlostálost, velké množství kombinací dezénů a frézovaných
profilů, jednoduchá montáž a snadná údržba
U vestavěných spotřebičů (trouby, grily a jiné) doporučujeme instalaci bočních a spodních ochranných
kovových lišt, které zabrání případnému přímému působení tepla na dvířka, a tím jejich znehodnocení, které
se projevuje odlepením a stažením fólie. Je také vhodné zvětšit vzdálenost od zdroje tepelného působení na
20 mm z boku a v případě dvířek pod vestavěnou troubou na 30 mm.
Skvrny způsobené látkami, které mají silné barvy, jako je káva, čaj, červené víno, kari, hořčice, je třeba rychle
opláchnout vodou, nebo setřít vlhkým hadříkem. Nenechávejte skvrny uschnout, protože mohou trvale obarvit
povrch dvířek. Skvrny lze odstranit teplou mýdlovou vodou, hadříkem nebo kartáčkem s jemným vlasem.
Neměli byste používat tvrdý kartáč, a silné odmašťovadla a bělidla. V případě vysoce lesklých dvířek, které
jsou s ochranným filmem, po odstranění tohoto filmu následuje 1 týden zpevnění povrchu. Po odstranění
ochranné fólie lze použít také přípravek ULTRA-GLOSS Superpolish, který vytvoří tenkou ochrannou vrstvu
na fólii a zvyšuje odolnost proti poškrábání povrchu a také chrání před UV zářením.

Záruky a reklamace
-

Každý produkt má 24 měsíců záruku výrobce. (Od 1.5.2011 se záruka prodlužuje na 5 let)
Výrobce odpovídá za vady pouze kupujícímu. Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly použité jinak
než k čemu jsou určené.
- Záruka se nevztahuje na kresbu a barevnost fólii.
- Záruka se nevztahuje na viditelné změny hlavně na hranách dvířek, které byly umístěny příliš blízko
spotřebičů emitujících teplo.
- Vzhledem k povaze technologického procesu je přípustné, aby na povrchu o rozměru 1m2 v počtu max 3 ks a
v průměru maxiálně 2mm objevilo promáčknutí, vyklenutí, odbarvení nebo mikrotrhlinka.
- Kupující je povinen prohlédnout zboží v termínu do 10 dnů od převzetí zboží. Jestliže kupující zboží
neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen
když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
Výrobce dvířek firma WIECH neodpovídá za neobeznámení se zákazníka s výše uvedenými podmínkami.
Informace jsou dostupné všem zájemcům.

Přejeme Vám mnoho let spokojenosti s našimi výrobky.
Redakce výrobně-marketingového teamu.

