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Dokumentation
Perfect View II
Perfect View II systemet är en ramlös inglasnings system för terrasser, balkonger
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1. Produktegenskaper:
Perfect View II-systemet är ett modernt system för tillverkning av glas-aluminiumkonstruktioner.

a. Tillämpning:
PV II-systemet mycket höga hållfasthetsparametrar tack vare sin moderna konstruktion och låter dig utföra:
• Tillbyggnader av balkonger, balkonginglasningar
• Tillbyggnader och terrasser i restauranger och caféer.
• Tillbyggnader till uterum.

b. Beskrivning:
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•

PV II tillbyggnadssystemet består av en övre och nedre skenstyrning och profiler vars syfte är att
fylla ut beslag, med skjut-, glid- och fällmöjlighet av skivorna.

•

Fönster 1 som öppnar sig och släpper resterande fönstren som ska fällas i 90 gradig vinkel innehar ett fast
gångjärn som blockerar den första formen i skenstyrningens lås.
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•

Låset i ett fast fönster är ett spärrlås som frigörs genom att vrida på systemets metallvrede.

• Håll skjutfönstret med båda händerna för korrekt placering av skivorna. Särskilt när den
glider genom skenstyrningens öppningar.

•
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Systemet kan öppnas i en 90 ° vinkel. Det är viktigt att trycka in det öppnade fönstret uppifrån till formen
som öppnades tidigare. Detta garanterar korrekt placering och blockering av glidrullen.
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•
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När fönstren är färdigmonterade kommer de att fästas med ett plastlås.
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2. Utrustning:
I standardversionen:
• Pulverlackerade aluminiumprofiler och skenstyrningar från RAL-kulör
• Fyllning i form av en genomskinlig härdad glasskiva (ESG) med en tjocklek på 8 mm
• Luft- och stängsystem
• Plastklämmor för att förstärka den komplexa strukturen
• Profiler som fungerar som beslag och körprofiler för glasrutor med en tjocklek på 8mm och 10 mm
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3. Användning och underhåll:
a. Användning:
Tillbyggnaden är avsedd för olika typer av balkonger och terrasser.
Tillbyggnaden ska rengöras med en mjuk trasa eller svamp med ett milt rengöringsmedel
Testa först på en liten yta innan du använder kemiska medel för underhåll av glas eller aluminium.
Förflyttning av låsen kan orsaka blockering av fönstret på skenstyrningens systemskruvar

Lämna inte ett öppet eller obevakat system utan tillsyn. Systemet bör vara stängt vid starka vindbyar. Rengör smuts endast
med kemiska vätskor som finns tillgängliga på marknaden (avsedda för fönster) med mjuka material. Användning av
slipmaterial kan skada glaset eller orsaka repor i profilerna.
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4. Garantivillkor
a. Garantivillkor
• Eventuella garantikrav på inbyggda produkter ska rapporteras via e-post tillbiuro@aluatolbud.pl,
• garantin täcker endast dolda defekter som inte syntes vid mottagandet under dess garantiperiod.
• Under garantiperioden åtar sig tillverkaren att:
- utföra kostnadsfria reparationer av dolda fel,
- byta ut de inbyggda projekt med sådana som är fria från defekter om tillverkaren finner att defekten är
omöjlig att ta bort
Beslutet om reparation eller utbyte fattas av tillverkaren efter visuell inspektion. Om defekten som ligger till
grund för reklamationen är borttagbar enligt garantigivaren, kommer garantin att genomföras som en reparation.

b. Hur får man garantiservice?
Skriv till biuro@alustolbud.pl för att genomföra en reklamation eller till
Tillverkarens representant kommer att bedöma potentiella fel och garantikrav som ett resultat
av genomförda inspektioner. Tillverkaren åtar sig att granska och hantera reklamationen så snart som möjligt i
enlighet med det ingående avtalet.

•

•
•
•
•
•
•

c. Garantin täcker inte:
Servicebesiktningar, tvätt, underhåll (rengöring av dräneringshål);
Mekaniska skador och produktfel, inklusive skador till följd av felaktig användning;
Defekter till följd av felaktigt skydd av produkten under andra arbeten (t.ex. fläckar orsakade av skyddande band,
gips, puts, skum, färger, osv.);
Defekter till följd av slumpmässiga händelser, oberoende av garantigivaren (t.ex. översvämning, eld, inbrott,
krig, extrema vindbyar osv.);
Defekter orsakade av djur;
Osynliga glasrepor över 3m

d. Begränsningar av garantigivarens ansvar:
Garantigivaren är endast ansvarig för dolda defekter på självaste produkten eller som härrör från tekniska
tillverkningsfel eller monteringsfel.
Förlust av garantirättigheter inträffar särskilt när:
• Obehöriga modifieringar eller designändringar görs som t.ex. såsom: fräsning, borrning, beskärning,
montering av ytterligare beslag, remsor, limma glastillbyggnader och så vidare;
• Underleverantören ansvarar inte för skador som uppstår till följd av produktanvändningen, inklusive
förlust av intäkter och uppkomna förluster,
• Man understryker att beställningsvaran både den färdigmonterade och den icke färdigmonterade ända till
försäljningsdatumet ägs av säljaren som har rätt att behålla rörliga delar som skivor tills betalningen slutförs helt.
• Garantin för de sålda varorna varken utesluter, begränsar eller annullerar beställarens rättigheter till
följd av att varorna inte uppfyller avtalet.
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Produkt med mekaniska skador som har modifierats till följd av oberoende reparationer, ändringar och felaktig
användning täcks inte av garantin.
Garantin täcker inte en skadad färgbeläggning av skäl som ligger utanför tillverkarens kontroll (till exempel
till följd av användning av felaktig tejp, användning av olämpliga rengöringsmedel, förorening orsakad av
byggmaterial och andra material, skrapning, osv)
I fall av oberättigad reklamationsanmälan, som inte täcks av garantivillkoren så åtar sig parten som reklamerar
produkten att täcka kostnaderna för servicepersonalens resor och eventuella arbeten (vid
godkännande), exempelvis. Som möjliggör användning av produkten, ifall reklamationen avslås.
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