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Under forudsætning af, at elementerne, på vedlagte ordre, bliver monteret i overensstemmelse
med KPK's monteringsanvisning og bliver vedligeholdt efter anvisningerne i KPK's brugervejledning, yder vi 5 års garanti i henhold til Vinduesindustrien's garantierklæring.

Garantien omfatter dog ikke
 Almindelig efterhjælp som smøring, justering og almindelig vedligehold.
 Hængsler, låse, lukketøj, tætningslister etc. der ved daglig brug slides, og som følge
heraf må udskiftes.
 Funktionsstabilitet i elementer, som er større end elementerne i KPK's prisliste.
 Vand der presses/trænger ind ved dørtrinet på indadgående døre.
 Fejl som skyldes mangelfuld eller fejlagtig montering.
 Tæthed for døre med 1-punktlås.

Overfladebehandling
Overfladebehandling er udført i henhold til Vinduesindustrien's tekniske bestemmelser for
fremstilling af vinduer og yderdøre.
Generelt må det accepteres, at træ er et naturmateriale, der ofte er meget inhomogent.
Der vil derfor kunne forekomme struktur- og glansvariationer, vindridser, og andre normale
trævariationer, f.eks. uregelmæssigheder omkring knaster, hvor partiel afskalning, opkog og
rynkedannelse kan forekomme.
Specielt ved lyse farver kan der forekomme farvegennemslag fra knaster. Knaster kan være
skåret bort og træet fingerskaret, og samlingen kan være synlig i overfladen. Knaster kan også
være proppede eller udfyldt med egnet materiale, men synlighed kan ikke undgås.
Lignende kulørvariationer kan forekomme i form af gulskjoldede lameller/flader.
I overfladebehandlingen kan forekomme knopper (harpiks), som kan være tilfældigt fordelt på
overfladen eller følge åretegningen i træet.

Øvrige oplysninger
På grund af den høje isoleringsevne i lavenergiprodukter kan der i visse vejrsituationer
forbigående dannes dug på den udvendige side af termoruden.
Vi er sikre på, du bliver tilfreds med de leverede produkter. Skulle der imidlertid være ting, der
ikke er i overensstemmelse med det aftalte, hører vi gerne fra dig.
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