
Załącznik nr 1 .2 

Instrukcja użytkowania i konserwacji drzwi  do komórek 

lokatorskich Horman 

 
 

Użytkowanie i konserwacja:  

1. Zabrania się zamykania drzwi (domykania drzwi do ościeżnicy), przy wysuniętych 

ryglach zamka ponieważ może to spowodować uszkodzenie systemu ryglowania i zamka. 

2. Zabrania się pod groźbą utraty gwarancji smarowania zamka, a w szczególności 

wstrzykiwania substancji oleistych do otworu wkładek bębenkowych – może to 

spowodować problemy z otwarciem/zamknięciem zamka. 

3. Wkładkę zamka konserwować najlepiej preparatem do konserwacji wkładek dostępnym 

w powszechnej sieci sprzedaży lub innymi przeznaczonymi do tego celu. Przy 

intensywnej eksploatacji lub bezpośrednim oddziaływaniu atmosferycznym 

konserwować raz na kwartał, w pozostałych przypadkach dwa razy do roku. 

4. Pomieszczenia, w których zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji, 

powinny mieć skutecznie działającą wentylację i być ogrzewane w okresie zimy. W 

przypadku zamontowania drzwi w pomieszczeniu słabo ogrzewanym, o dużej 

wilgotności i słabej wentylacji, może wystąpić roszenie powierzchni metalowych, które 

nie stanowi podstawy do reklamacji. 

5. Pokrycia ozdobne drzwi i portali (folia dekoracyjna, okleina drewniana itp.) należy 

pielęgnować dostępnymi preparatami przeznaczonymi do tych celów. Nie stosować 

preparatów chemicznych o agresywnym działaniu, na bazie rozpuszczalników oraz 

proszków. Nie używać szczotek o twardym włosiu. 

6. Różnice w kolorze forniru, rysunki słoi drewna oraz nierówności struktury powierzchni 

są charakterystyczne dla okładzin wykonanych z naturalnych materiałów drewnianych 

oraz drewnopochodnych, podkreślając niepowtarzalność i indywidualność wyrobu i tym 

samym nie podlegają reklamacji. Dopuszczalne są zmiany odcienia kolorystycznego i 

połysku panelu ozdobnego w trakcie użytkowania. 

7. Przy energicznym zamykaniu i otwieraniu drzwi może wystąpić słyszalny metaliczny 

dźwięk rygli, wynikający z zastosowania niezbędnych luzów potrzebnych do 

niezawodnej pracy zamków. 

 

 



Warunki gwarancji: 

Gwarancją nie są objęte: 

a) uszkodzenia powstałe na skutek samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, 

użytkowania drzwi niezgodnego z instrukcją lub zwyczajowo przyjętymi normami, 

b) wady wynikłe po sprzedaży, na skutek zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które 

nie odpowiada producent 

c) czynności przewidziane w uwagach eksploatacyjnych, do wykonania których 

zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt. 


