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Skötselanvisning

Konstruerat för snabbt och enkelt montage i väggar byggda av sandwichpaneler.
Bruten köldbrygga. Gerade hörn sammanfogade med en kraftig hörnvinkel som
präglas och limmas fast. Geringar tätade med fogmassa.
Ytbehandling: Naturanodiserat eller pulverlackerat.
Glasning med isolerglas. Kombinationer med energistyrning och
bullerreduktion.
Material: Aluminium SS4104-06, AA 6063 T6, DIN A1MgSi0,5.
Tätningslister EPDM gummi
Rengörs vid behov. Använd ett neutralt icke slipande tvättmedel.
Rörliga delar smörjs 1 ggr/år med syrafri olja.

Leveransbestämmelser
Allt gods åtföljs av följesedel. Köparens mottagningskontroll skall vid godsets
ankomst omfatta avstämning mot följesedel samt utifrån synliga
skador. Skada som ej är synlig vid mottagandet anmäls till Aluman snarast,
dock senast inom 7 dagar.
Synlig skada eller saknat gods anmäls omgående till Aluman och noteras
på fraktsedeln. Godsutlämnaren bestyrker noteringen med signatur och
bilnummer.
Om montering är gjord av felaktig vara anses felet som accepterat.
Reklamationen skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om
felets art och ungefärlig omfattning, respektive bristens storlek.

Lagring på byggarbetsplatsen
Fönster och dörrar skall förvaras i torrt och väl ventilerat utrymme,
stående på väl avvägda underlag minst 10 cm över golv på så sätt att utskjutande
beslag ej skadar intillvarande fönster och dörrar. Beslag etc som levereras
separat skall förvaras inomhus.

Garantier
Garantitid räknas från vårt fakturadatum till vår återförsäljare.
Som garantisedel gäller signerat dokument för egenkontroll som skickats in till
Aluman direkt efter utfört montage.
Var vänlig notera att garantier förutsätter att montering är utfört på ett korrekt
sätt både gällande fönster och dörrar, men även gällande sandwichpaneler.
Felaktigt monterade fönster och dörrar omfattas ej av produktgaranti.
Korrekt monterade fönster och dörrar i felaktigt monterade sandwichpaneler
omfattas ej av produktgaranti.
Av kund reklamerade fönster och dörrar, ej korrekt monterade, förbehåller
vi oss rätten att debitera kostnader för besiktning.
Garantin gäller under förutsättning att felet inte beror på t ex en
olyckshändelse efter varans mottagande, vanvård, onormal användning eller att
skötselanvisningar inte tillämpats.
5 års fabriksgaranti form- och funktion.
5 års kondensgaranti isolerglas.
5 års färg- & lackgaranti.
(Kulörer i den standardiserade RAL och NCS färgskalan)
5 års garanti tillbehör.

Reklamation
Eventuella reklamationer ska anmälas omgående till Aluman för handläggning.
Anmälan ska göras av Alumans kund med bifogad blankett för egen kontroll.
Bild ska bifogas för att underlätta vid bedömning av ärendet.
Reklamerade varor får inte monteras utan Alumans godkännande. Om
montering är gjord utan vårt godkännande utgår ingen ersättning.
Kunden debiteras eventuella kostnader i samband med utförda besiktningar
eller omleverans av varor vid ej godkända reklamationer.

Kund:
Egenkontroll montage

Objektnamn:
Objektnummer:
OK

Dat.

Sign.

Anmärkning

Åtgärd

Dat.

Sign.

Mottagning
Uppackning
Egenkontroll bockas vid varje utförd kontrollpunkt och signeras, eventuella anmärkningar antecknas
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