Všeobecné obchodní podmínky pro zahraniční dodavatelé
I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. TERMO PROFIL, spol. s r. o. (dále jen: „výrobce”) funguje na základě zápisu do Obchodního rejstříku
vedeného u Okresního soudu w Gliwicích, Oddíl X. - Hospodářský, Polská republika, pod číslem
KRS:152321.
2. Výrobce je profesionálem v oblasti výroby a prodeje komponentů oken a dveří, a to jak z plastů, tak
z hliníku, jakož i dalšího zboží nacházejícího se v obchodní nabídce výrobce (dále jen „výrobky”).
3. Všeobecné obchodní podmínky prodeje výrobků pro zahraniční zákazníky (dále jen "VOP"), vymezují
zásady spolupráce smluvních stran při prodeji výrobků ze strany výrobce na stranu zákazníka, jež je
podnikatelem ve smyslu ustanovení § 431 občanského zákoníku Polské republiky, se sídlem mimo
území Polské republiky.
4. Informace uvedené na internetové stránce výrobce nepředstavují nabídku ve smyslu občanského
zákoníku Polské republiky, ale pouze výzvu k předkládání objednávek.
5. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některých ustanovení VOP, zbývající ustanovení zůstávají
v platnosti.
6. Zákazník odesláním objednávky uznává, že VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené s výrobcem
a v tomto ohledu strany vylučují uplatnění jakýchkoliv rozhodnutí všeobecných obchodních podmínek
nebo služeb platných pro zákazníka.
7. Kdykoliv je ve VOP hovořeno o termínech označených ve „dnech”, pak se tím rozumí lhůty počítány
jako „kalendářní dny”.
II.

OBJEDNÁVKY

1. Zákazník zadá objednávku na výrobek buď v písemné, nebo elektronické formě, prostřednictvím
Programu WH OKNA, jež je mu poskytnut výrobcem (dále jen: „Program”), s využitím identifikátoru
poskytnutého výrobcem.
2. Smlouva by měla obsahovat: množství, druh a přesnou specifikaci objednávaného zboží. Zákazníkem
v objednávce doporučený termín realizace však není pro výrobce směrodatný.
3. Uzavření jednotkové smlouvy o prodeji nabývá účinnosti v okamžiku písemného potvrzení výrobcem
doručené objednávky, případně udělení statusu „OK”, v případě využití zákazníkem tzv. Programu –
viz odst. 4 a 5.
4. Výrobci přináleží jednostranné právo požadovat po zákazníkovi zaplacení garanční kauce ve výši
stanovené výrobcem, což zákazník bezvýhradně akceptuje, a to pro účely bezpečnosti řádného splnění
smlouvy zákazníkem. Výše zajišťující kauce nepodléhá úrokové sazbě. V době trvání spolupráce pak
výrobce, a to za účelem uspokojení svých nároků, odečte své nároky ze složené garanční kauce v den,
kdy na straně zákazníka dojde k prodlevě platby. V případě odečtení kauce je zákazník povinen
dorovnat odečtenou částku ve lhůtě 14 dnů ode dne výzvy, kterou učiní výrobce, a to pod pohrůžkou
odmítnutí přijetí objednávek k realizaci. V případě ukončení spolupráce mezi výrobcem a zákazníkem
a v případě, že nevyvstal dluh nebo jeho výše je minimální, je složena garanční kauce, na žádost
zákazníka, tomuto vrácena v plné nebo částečné výši.
5. Výrobci přináleží jednostranné právo požadovat po zákazníkovi zaplacení zálohy, která určuje
uzavření jednotkové smlouvy o prodeji, v souvislosti s objednávkami, a to ve výši určené výrobcem,
což zákazník, bez výhrad, akceptuje. V případě nezaplacení zálohy ve stanovené lhůtě, má výrobce
právo odmítnout přijetí objednávky k realizaci.
6. Potvrzení přijetí objednávky musí obsahovat specifikaci výrobků, jejich cenu, jakož i termín realizace.
7. Klient je povinen ověřit si potvrzení objednávky, pokud jde o množství, asortiment, rozměry, barvu,
cenu, jakož i další elementy objednaného zboží.
8. V případě nesrovnalosti mezi obsahem objednávky a obsahem potvrzení objednávky, s výjimkou
termínu realizace, je zákazník povinen o tomto ihned informovat výrobce. V opačném případě
o podmínkách smlouvy rozhoduje výrobcem zaslané potvrzení.
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9. Zákazník může odstoupit od objednávky nebo tuto pozměnit, avšak pouze v případě, že tato není již
realizována.
10. Přijetí potvrzení bez reakce, vede zákazníka k odebrání zboží za podmínek uvedených v potvrzení
objednávky.
11. Nevyzvedne-li zákazník objednané zboží ve stanoveném termínu, uvedeném v potvrzení objednávky,
není osvobozen od platby za vyrobené zboží za dohodnutou cenu výrobku. Nad rámec je klient
povinen zaplatit výrobci poplatek za skladování zboží ve výši 8 PLN nebo 4 EUR, a to za každý den
zpoždění převzetí zboží.
III.

CENY A PLATBY

1. Ceny výrobků jsou shodné s Ceníkem poskytnutým zákazníkovi, společně s příslušným PC
Programem, v den učinění objednávky.
2. V případě změny cen, výrobce uvádí do Programu nové ceny, o čemž informuje zákazníka na
přihlašovacím panelu, a to sedm dnů předem.
3. Výrobce může poskytnout zákazníkovi slevu, a to v podobě slevy od cen netto uvedených v Ceníku
výrobce. Výše slevy je stanovena individuálně a sleva obsahuje upuštění ve výši 4% na zajištění
zákazníkovi záručního servisu.
4. Platba za výrobky proběhne v hotovosti - s omezeními uvedenými v článku 3, odst. 3, bod 1 Sbírky ze
dne 2. července 2004 o svobodě hospodářské činnosti (Sbírky zákonů z r. 2004, č. 173, odst. 1807 ve
znění pozdějších změn předpisů) anebo bezhotovostně na účet výrobce.
5. Termíny plateb budou výrobcem stanoveny individuálně v potvrzení objednávky.
6. Opoždění platby jakékoliv vymáhané částky opravňuje výrobce k zastavení dodávek zboží a odstoupení
od realizace dalších objednávek.
7. V případě překročení termínu splatnosti, dojde k připočtení poplatku z prodlení.
8. Uplatnění reklamace nezbavuje zákazníka od povinnosti zaplatit za výrobek v plné výši.
IV. DODÁVKY
1. V případě, že výrobce požaduje úhradu zálohy, je termín výroby objednaného zboží určován
individuálně a počítán ode dne přijetí zálohy na množství objednaného zboží na účet nebo v hotovosti
do pokladny výrobce.
2. V ostatních případech je termín vyhotovení zboží určován individuálně a je počítán ode dne potvrzení
objednávky.
3. Termíny vyhotovení dveří a oken ve tvarech jiných než obdélník a/nebo v nestandardních barvách,
budou určovány individuálně.
4. Podmínky dodávky zboží budou určovány individuálně ke každé objednávce a logistické minimum
činí 3.000,- PLN netto (tzn. že podmínkou pro dodávku zboží zákazníkovi je objednávka v minimální
výši 3.000,- PLN netto). V případě objednávky menší hodnoty, může být zboží dodáno zákazníkovi
v jiném termínu, a to spojením s přepravou s jinými výrobky jiných objednávek. Zákazník si však
může individuálně zajistit odebrání objednaného zboží od výrobce.
V.

ZÁRUKA

1. Výrobce poskytuje záruku na objednávané zboží ve shodě se Záručním listem pro výrobky z PVC, se
Záručním listem pro výrobky z hliníku, s Pokyny pro montáž oken a dveří z PVC a hliníku, jakož i se
Zásadami exploatace oken a dveří, jež stanoví přílohu 1-4 k VOP.
2. Podmínkou záruky je provedení montáže objednaného zboží shodně s Pokyny pro montáž oken
a dveří z PVC a hliníku, jež tvoří přílohu č. 3 k VOP.
3. Zákazník je povinen provést předběžné posouzení uplatněné reklamace výrobku, poté vyhotovit
protokol o provedených činnostech, vyznačit vady nebo nedostatky výrobku a sdělit příčiny jejich
vzniku, poté neprodleně tyto informace sdělit výrobci, a to v písmné formě nebo prostřednictvím
reklamačního oznámení v internetovém Programu výrobce.
4. Zákazník je povinen poskytovat záruční servis v rozsahu:
a) regulace kování oken pro správné fungování křídla,
b) výměny reklamovaných částí, jakými jsou: dvojitá zasklení, zasklívací lišty, kování, okenní
těsnění, kliky, okenní křídla, okenní kříže, apod.
5. Komponenty bez závad budou klientovi dodány zdarma, za účelem jejich výměny.
6. Komponenty měněné zákazníkem musí být ihned vráceny výrobci.
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7. V případě, že zákazník nedodrží podmínky záruční služby uvedené v odst. 5, zatíží výrobce zákazníka
náklady ve výši 4% hodnoty zboží, ke kterému zákazník nedodržel podmínky záruční služby
a kteroužto výši obdržel od výrobce v okamžiku nákupu zboží, shodně s VOP. Zákazník je povinen
předat konečnému příjemci zboží Záruční list.
8. V případě neexistence Záručního listu, jakékoliv reklamace nebudou brány v úvahu.
9. Zákazník hradí veškeré náklady spojené s uplatněním neoprávněné reklamace.
10. Na nezaplacené výrobky se záruka nevztahuje.
11. V případě nedodržení výše uvedených zásad a lhůt, bude výrobce po zákazníkovi požadovat sjednání
nápravy vzniklé škody.
12. Reklamace zřejmých závad, jakými jsou množství, poškození skel, viditelná mechanická poškození,
deformace profilů, apod. musí být ihned - při odebrání - písemně potvrzená (na formuláři
Reklamačního oznámení). V opačném případě se považuje, že odebrání zboží proběhlo bez výhrad.
13. Vady zboží vzniklé dopravou nebo montáží prováděné zákazníkem anebo jiným subjektem z jeho
příkazu, budou odstraněny výlučně zákazníkem a na jeho náklady.
14. Tato dohoda v žádném případě neopravňuje zákazníka k předkládání, jménem výrobce, prohlášení
o záměru (včetně uzavírání smluv, změn podmínek smluv, záruk), jakož i přijímání prohlášení
o záměru jeho jménem.
15. Zákazník není oprávněn přijímat pro výrobce platby za poskytnuté služby, které za výrobce plní, a také
k přijímání pro něho poskytnutých služeb, za které platí.
16. Zákazník prohlašuje, že se vzdává všech nároků vůči výrobci, jež vyvstaly v souvislosti s vyloučením
jeho odpovědnosti coby výrobce v rámci záruky.
VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. VOP byly vyhotoveny ve dvou jazykových verzích stejně autentických: polské a české. V případě sporů
mezi stranami v oblasti jejich výkladů, má rozhodující význam polská jazyková verze.
2. Dohody mezi stranami, včetně otázek týkajících se jejich uzavření, plnění a ukončení podléhají
polskému zákonu. Veškeré spory vzniklé na základě uzavřených smluv, budou rozhodovány soudem,
do jehož příslušnosti spadá sídlo výrobce.
3. Výrobce si vyhrazuje právo na změny VOP. Veškeré změny VOP jsou platné ode dne jejich publikace
na portálu výrobce s výhradou, že v dohodách uzavřených mezi stranami budou uplatněna ustanovení
VOP platná ke dni potvrzení objednávky.
4. VOP jsou platná ode dne 21.03.2014 roku.

Přílohy:
1. Záruční list výrobků z PVC,
2. Záruční list výrobků z hliníků,
3. Principy pro exploataci oken a dveří,
4. Směrnice pro montáž oken a dveří z PVC a hliníku.
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ZÁRUČNÍ LIST PVC
NA VÝROBKY TOVÁRNY NA OKNA A DVEŘE „TERMO PROFIL”
VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Výrobce, zaručuje vysokou kvalitu vyrobených Výrobcem, za podmínky správné montáže a dodržení zásad údržby a provozu. V případě
fyzických vad výrobků Výrobce, Kupující má nárok na záruční služby dle dál uvedených podmínek.
2. Výrobce na vlastní výrobky poskytuje záruku, počínajíc dnem dokazatelného nákupu po dobu:
a) 60 měsíců na na PVC systémy na okna a balkonové dveře,
b) 24 měsíců na okenní těsnění
c) 24 měsíců na dveře vchodové, posuvné a na okna s hliníkovým prahem a na okna a dveře s nalepenou mřížkou
d) 24 měsíců na truhlářské výrobky ve tvaru jiném něž obdélníkový (okruhy, oblouky, trojúhelníky, lichoběžníky apod.)
e) 60 měsíců na kondenzace páry uvnitř dvojskla s výhradou ornamentálního, pískovaného, mořeného a kaleného smaltovaného skla,
f) 24 měsíců na sklo dle Polské normy a Technickými podmínkami Ústavu skla a keramiky
g) 24 měsíců na rolety,
h) 24 měsíců na přídavné vybavení tj. hygro nebo mechanický ovládané větrací otvory, madla, kliky, uzávěry, uzavírací mechanizmy,
mechanizmy na otevírání světlíků, zámky, elektrické závěsy, patentní zámky, krytky a záslepky a obchodní výrobky – vnitřní a vnější parapety.
i) 24 měsíců na montáž oken provedený výhradně Výrobcem. Záruka se nevztahuje na praskliny omítky v okenních otvorech uvnitř a vně
budovy.
3. Záruka:
ze skutečnosti, že zboží zakoupené kupujícím jsou určeny pro další prodej, strany vylučují odpovědnost dodavatele v rámci záruky za vady
zboží (čl. 558 § 1 občanského zákoníku).
4. Reklamace lze podat v písemné podobě ve ,,formuláři reklamační přihlášky” obchodnímu oddělení Výrobce nebo jeho autorizovaného
zástupce – Dealera
5. Podmínkou udělení záruky na produkty Výrobce a na uznání reklamace je pečlivé uschování tohoto záručního listu, faktury z nákupu
a uhrazení všech pohledávek vůči producentovi, souvisejících s zakoupeným tovarem. Prodejce je povinný zkontrolovat podstatu reklamace.
Reklamace, které byly uplatněné nesprávnym způsobem, nebo podané po uplynutí záruční lhůty, nebo které jsou neopodstatněně – nebudou
vyřizovány vůbec.
6. V případě neodůvodněného vyzvaní servisu náklady na příjezd servisu hradí Kupující.
7. Záruka se vztahuje na výrobky zhotovené dle rozměrů, specifikovaných v systémových katalozích Výrobce.
8. V případě montáže výrobků Výrobce Kupujícím nebo montážně-stavební firmou pověřenou Kupujícím nebo firmou určenou Výrobcem,
veškerou zodpovědnost za stavení a montážní práce přebírá Kupující nebo firma, které této práce realizovala.
9. Záruka se nevztahuje na výrobku, které byli namontované se zjevnými vady. Dle všeobecných podmínek kupních smluv, Kupující je povinný
přebrat výrobky z ohledem na množství a kvalitu výrobků v oblasti zjevných vad potvrzených v přebírací správě nebo potvrzených v dokladu
WZ (výdejka materiálu ze skladu).
Za této vady se považuje: chybné rozměry, rozdělení skla, barvu a veškerá mechanická poškození, atd.. Záruka neplatí v případě namontování
výrobku se zjevnou vadou.
10. Vady výrobků, které vzniknou v záruční době budou odstraněné do 21 dnů ode dne přihlášení, doba opravy se může zvětšit v případě, že
oprava
si bude vyžadovat výměny konstrukčních prvků výrobků, nebo z důvodu jiných objektivních příčin např. nepříznivé počasí.
11. Nepovažuje se, že reklamace je vyřízená se zpožděním, v případě, že zástupce Výrobce se dostaví v dohodnutém termínu za účelem
vyřešení reklamace a záruční činnosti nemůže vykonat z důvodů zaviněných Kupujícím. Lhůtu vyřešení se v tomto případě prodlužuje o dobu
tohoto prodlení.
Pokud Kupující dvakrát znemožní provedení opravy, se bude považovat, že kupující rezignoval na záruční nároky.
12. Nároky vyplývající z poskytnuté záruky je možné uplatnit pouze v případě ukrytých vad, t.j. takých, které se objeví teprve během používání
našeho produktu, a které nejsou způsobeny uživatelem, s výjimkou následujících činností: regulace kování tesařských produktů (v případě tření
křidla o zárubně, neúplné zavírání dveří, průvany, protékání vody, atd.), a také údržby kování, profilů, lakových nátěrů, těsnění nebo
nadstandardních elementů příslušenství tesářských produktů.
13. Výrobce nese zodpovědnost z titulu záruční lhůty až do výše ceny reklamovaného zboží (bez nákladů za montáž).
14. Vady produktu, odhalené během záruční lhůty, které vznikli v důsledku nedodržování zásad správného transportu, skladování, montáže,
používání nebo údržby produktu způzobují automatické vypršení záruky. Záruční podmínky také ztrácejí svoji platnost v případě nesprávné
opravy nebo jiného zásahu, vykonané(ho) neoprávněnými osobami, v případě nesprávné obsluhy, regulace nebo opotřebení elementů. Záruka
a ručení se také nevztahují na vady, které vznikly v důsledku mechanického poškození, ke kterému došlo během přebírání produktu. Záruka se
nevztahuje na zapaření tesařských produktů, sklených tabul nebo výplní z jejich vnější nebo vnitřní strany, ani jev „duhy“ objevující se na
sklených tabulích v důsledku interference světlných vln – tzv. „prstence Newtona“.
15. Kupující je povinný na vlastní náklady provést činnosti uvedená v „zásadách provozu a údržby oken a balkonových dveří” - veškerá vady
a poškození, která vzniknou v důsledku nedostatku uvedených činnosti způsobí ztrátu záruky.
16. Záruka se nevztahuje na rýhy nebo prasknutí na povrchu okenních profilů nebo prasknutí a rýhy tabulových vložek, neodhalené během
přebírání našeho produktu ve dne zakoupení tovaru, způsobené vlyvy vnějšího prostředí nesouvisejícími s programem naši produkce, stejně
jako vady, které zůstanou po namontování produktu neodhaleny a nemají vlyvu na používání produktu (např. poškrábnutí, rýhy).
17. Záruka se nevztahuje na rozdíly barvy (odstín) zasklení, které mohou nastat, zejména při objednání dalších oken a vychází od změn
v materiálu a stále postupující technologii výroby. Záruka se nevztahuje na rozdíly barvy (odstín) fólie okenního profilu, sestavení suků a vzory
dřeva , které jsou závislé na producentovi dekoračních foli a výrobců profilů, které mají co nejvěrněji napodobit strukturu a vzhled dřeva.
18. Záruka se nevztahuje na škody, které vznikly (přímo nebo nepřímo) důsledkem vnějších událostí, takych jako například povodeň, silné
větry, požár, výbuch, hornické škody, zavalení budovy atd..
19. Záruka na prodané výrobky nezrušuje, neomezuje a nezastavuje oprávnění Kupujícího spojené s nesouladem výrobku s obsahem smlouvy.
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20. O opravě nebo výměně reklamovaného výrobku rozhoduje Výrobce.
21. V případě, že vada výrobku je neodstranitelná nebo její odstranění by způsobilo snížení kvality výrobku, po předchozím souhlase
Kupujícího, vadu lze odstranit slevou ceny.
22. Integrální součásti záručních podmínek jsou „zásady provozu a údržby” a montážní list.
23. Záruka má podobu smlouvy a smluvní strany souhlasně vylučují jiná ujednaní.
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ZÁRUČNÍ LIST ALU
NA VÝROBKY TOVÁRNY NA OKNA A DVEŘE „TERMO PROFIL”

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Výrobce, zaručuje vysokou kvalitu vyrobených Výrobcem, za podmínky správné montáže a dodržení zásad údržby a provozu.
V případě fyzických vad výrobků Výrobce,
Kupující má nárok na záruční služby dle dál uvedených podmínek.
2. Výrobce na vlastní výrobky poskytuje záruku, počínajíc dnem dokazatelného nákupu po dobu:
a) 36 měsíců, pod podmínkou správně vykonané montáže, kterou provede montážní tím vlastnící autorizace producenta.
b) 24 měsíců na těsnění,
c) 24 měsíců na vstupní dveře, vitríny a přesuvné dveře,
d) 24 měsíců na tesařské produkty jiného než pravoúhlého tvaru,
e) 36 měsíců na kondenzace páry uvnitř dvojskla s výhradou ornamentálního, pískovaného, mořeného a kaleného smaltovaného
skla,
f) 24 měsíců na tabulové výplně nebo sklené tabule podle Polské Normy a Technických Kretérií Institutu Skla a Keramiky.
g) 24 měsíců na přídavné vybavení tj. hygro nebo mechanický ovládané větrací otvory, madla, kliky, uzávěry, uzavírací
mechanizmy, mechanizmy na otevírání světlíků, zámky, elektrické závěsy, patentní zámky a jiné obchodní výrobky.
h) 24 měsíců na montáž oken a dveří provedený výhradně Výrobcem. Záruka se nevztahuje na praskliny omítky v okenních
otvorech uvnitř a vně budovy.
3. Reklamace lze podat v písemné podobě ve ,,formuláři reklamační přihlášky” obchodnímu oddělení Výrobce nebo jeho
autorizovaného zástupce – Dealera
4. Podmínkou udělení záruky na produkty Výrobce a na uznání reklamace je pečlivé uschování tohoto záručního listu, faktury
z nákupu a uhrazení všech pohledávek vůči producentovi, souvisejících s zakoupeným tovarem. Prodejce je povinný
zkontrolovat podstatu reklamace. Reklamace, které byly uplatněné nesprávnym způsobem, nebo podané po uplynutí záruční
lhůty, nebo které jsou neopodstatněně – nebudou vyřizovány vůbec.
5. V případě neodůvodněného vyzvaní servisu náklady na příjezd servisu hradí Kupující.
6. Záruka se vztahuje na výrobky zhotovené dle rozměrů, specifikovaných v systémových katalozích Výrobce.
7. V případě montáže výrobků Výrobce Kupujícím nebo montážně-stavební firmou pověřenou Kupujícím nebo firmou určenou
Výrobcem, veškerou zodpovědnost za stavení a montážní práce přebírá Kupující nebo firma, které této práce realizovala.
8. V souladu s Všeobecnými podmínkami prodejních smluv je Kupující povinen provést přejímku zboží z hlediska kvality
a množství v rozsahu zjevných vad,
potvrzenou předávacím protokolem nebo potvrzením na formuláři výdejky (vydání materiálu ze skladu).Za tyto vady se považují
nedostatky týkající se rozměrů, rozdělení, barev a veškerá mechanická poškození. Záruka se nevztahuje na výrobku, které byli
namontované se zjevnými vady. Záruka se nevztahuje na výrobky, které byli namontované se zjevnými vady.
9. Vady výrobků, které vzniknou v záruční době budou odstraněné do 21 dnů ode dne přihlášení, doba opravy se může zvětšit
v případě, že oprava si bude vyžadovat výměny konstrukčních prvků výrobků, nebo z důvodu jiných objektivních příčin např.
nepříznivé počasí.
10. Nepovažuje se, že reklamace je vyřízená se zpožděním, v případě, že zástupce Výrobce se dostaví v dohodnutém termínu za
účelem vyřešení reklamace a záruční činnosti nemůže vykonat z důvodů zaviněných Kupujícím. Lhůtu vyřešení se v tomto
případě prodlužuje o dobu tohoto prodlení. Pokud Kupující dvakrát znemožní provedení opravy, se bude považovat, že kupující
rezignoval na záruční nároky.
11. Nároky vyplývající z poskytnuté záruky je možné uplatnit pouze v případě ukrytých vad, t.j. takých, které se objeví teprve
během používání našeho produktu, a které nejsou způsobeny uživatelem, s výjimkou následujících činností: regulace kování
tesařských produktů (v případě tření křidla o zárubně, neúplné zavírání dveří, průvany, protékání vody, atd.), a také údržby
kování, profilů, lakových nátěrů, těsnění nebo nadstandardních elementů příslušenství tesářských produktů.
12. Výrobce nese zodpovědnost z titulu poskytnuté záruky až do výše ceny reklamovaného zboží (bez nákladů za montáž).
Výrobce není odpovědný za veškeré náklady nad náklady na opravu závady.
13. Záruka se nevztahuje na zapaření tesařských produktů, sklených tabul nebo výplní z jejich vnější nebo vnitřní strany, ani jev
„duhy“ objevující se na sklených tabulích v důsledku interference světlných vln – tzv. „prstence Newtona“.
14. Kupující je povinný na vlastní náklady provést činnosti uvedená v „zásadách provozu a údržby” - veškerá vady a poškození,
která vzniknou v důsledku nedostatku uvedených činnosti způsobí ztrátu záruky.
15. Záruka se nevztahuje na škrábnutí nebo rýhy na povrchu lakových nátěrů nebo prasknutí a rýhy tabulových vložek,
neodhalené během přebírání našeho produktu ve dne zakoupení tovaru, způsobené vlyvy vnějšího prostředí nesouvisejícími
s programem naši produkce, stejně jako vady, které zůstanou po namontování produktu neodhaleny a nemají vlyvu na používání
produktu (např. rýhy).
16. Reklamaci nepodléhají rozdíly barvy (odstínu) tabulových výplní, vrstev laků, ke kterým může dojít především při
doobjednávání tesařských produktů po uplynutí určitého období, a které jsou způzobeny tak změnami v materiálu jako
i postupujíci dopředu technologickou úrovní procesu produkce.
17. Záruka neplatí v případě poškození (přímého nebo nepřímého) v důsledku vnějších vlivů jako např.: záplavy, silný vítr, požár,
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exploze, hornická škody, sesuvy budovy apod.
18. Záruka na prodané výrobky nezrušuje, neomezuje a nezastavuje oprávnění Kupujícího spojené s nesouladem výrobku
s obsahem smlouvy.
19. O opravě nebo výměně reklamovaného výrobku rozhoduje Výrobce.
20. V případě, že vada výrobku je neodstranitelná nebo její odstranění by způsobilo snížení kvality výrobku, po předchozím
souhlase Kupujícího, vadu lze odstranit slevou ceny.
21. Integrální součásti záručních podmínek jsou „zásady provozu a údržby” a montážní list.
22. Záruka má podobu smlouvy a smluvní strany souhlasně vylučují jiná ujednaní.
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Pravidla pro provoz oken a balkónových dveří
1. Čištění rámů . okenní ramy a zasklení.
PVC povrchy čistit měkkým hadříkem nebo houbu nasycenou jemným, tekutým čisticím prostředkem neobsahujícím abrazivní prášek.
Je nepřijatelné používat agresivní chemikálie (jako rozpouštědla, kyselina, ředidla, atd.) s výjimkou extrakčnícho benzínu.
Pokud je plastové okno z vnější strany obzvlášť znečištěné, použijte na rám a křídlo speciální čistič na plastová okna, který můžete zakoupit u nás
v továrně Termo Profil. Nepřijatelné je, aby se natiralo dveře nebo okno - Výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv následky vyplývající z toho.
Pro bežné mytí skel používejte obvyklé mycí prostředky (saponáty),
2. Údržba kování
Nejkvalitnější materiály a přesnost kování Winkhaus Autopilot, který se používá v oknech továrny Termo Profil zaručují dlouhodobý spolehlivý
provoz a pohodlné používání okna. V zájmu zachování okna v dobrém stavu je vhodné pravidelně (alespoň jednou ročně) promazat pohyblivé
a pevne části kování ( olej dostupný v naší společnosti) k ochraně proti předčasnému opotřebení a zajistit hladké fungování kování.
Nepoužívejte maziv a motorových olejů. Používané čistící prostředky nemohou porušit antikorozní vrstvu. Kování musí být chráněny před před
znečištěním a nátěrem.
3. Údržba těsnění.
Doporučuje se konzervovát okenní těsnění nejméně dvakrát ročně pomocí maziva pro péči o gumy (dostupne v naší společnosti)
Chrání ono těsnění před zamrznutím, „kyselým deštěm“ a UV záření.
4. Větráky - musí být udržovány v čistotě.

Manuální nastavení přítlaku křídla k rámu pomocí
excentrického válce. Za účelem získání
požadovaného přítlaku křídla k rámu
(regulace +/- 0,8mm) vytáhněte válec nahoru
a otočte do správné polohy
x – mazací místa
Odolnost proti násilnému vniknutí - je možné
zvýšit počet míst ochrany v závislosti na
individuálních
požadavků.

Mechanismus mikroventilací - nechává malou
mezeru mezi rámem a křídlem okna, co zajistí
stálý přístupu vzduchu do
místnosti..Mikroventilace
chrání dům před vlhkostí a osazování vodní
páry na skle v oknech.

KOMENTÁŘ:
Při nedodržení tohoto doporučení insktrukcji vede ke vzniku četných vad uniemożliwijących řádné fungování výrobků - oken a dveří z PVC
Co automaticky povede ke zrušení záruky.
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SMĚRNICE PRO MONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ Z PVC A HLINÍKU
Řádné fungování a trvanlivost oken a dveří ve značné míře záleží od jejich řádného transportu a montáže.
V listu jsou obsaženy základní zásady montáže výrobku do otvoru, připevnění a utěsnění.
V případě montáže atypických konstrukcí, okenních a dveřních sestav, parapetů, žaluzií, dveřních prahů
a balkónových oken, apod., je zapotřebí čerpat ze systémových katalogů výrobců profilů.
Zohledňujíc doporučení investora, je třeba mít na zřeteli dodržování výše uvedených zásad v souladu s obecnými
stavebními zásadami. Jejich nedodržení může omezit záruční pravomoce.

1. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Výrobek je možno přepravovat pouze ve svislé poloze prahem dolů, musí být důkladně zabezpečen před eventuálním
posunům a bezprostředním kontaktem povrchu výrobku s částicemi, které by ho mohly poškodit.
Výrobku větších rozměrů a váhy lze, na dobu přepravy, demontovat křídla a skelní vložky, tyto pak přepravovat
odděleně, avšak s řádným zabezpečením proti poškození.
Při přepravě může dojít k narušení regulace kování. Po namontování je zapotřebí zkontrolovat správné nastavení
výrobku, jakož i funkčnost kování a v případě potřeby provést jeho regulaci.
K tomu, aby se předešlo deformaci výrobku, způsobené zejména slunečním zářením (absorpce tepla), je nepřípustné
jeho skladování na otevřeném prostranství a vystavování atmosférickým vlivům.

2.

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU DO OTVORU

Rám je třeba vložit do montážního otvoru tak, aby se netvořily tepelné mosty a dále je třeba zajistit odpovídající šíři
štěrbiny po obvodu mezi ostěním a rámem a dále je třeba zajistit odpovídající místo pro nosné a distanční bloky
(Tabulka 1).
DRUH

MINIMÁLNÍ ŠÍŘE ŠTĚRBINY PŘI DÉLCE ELEMENTU
BEZ ZÁRUBNĚ
DO 1,5 m

DO 2,5 m

SE ZÁRUBNÍ

DO 3,5 m

DO 4,5 m

DO 2,5 m

DO 3,5 m

DO 4,5 m

MINIMÁLNÍ ŠÍŘE ŠTĚRBINY (y) VYPLNĚNÁ PĚNOVÝM TĚSNĚNÍM (např. Polyuretanová pěna) v mm
BÍLÉ PVC

10

15

20

25

10

10

15

BAREVNÉ PVC

15

20

25

30

10

15

20

MINIMÁLNÍ ŠÍŘE ŠTĚRBINY (x) VYPLNĚNÁ IMPREGNOVANÝM, STLAČENÝM UTĚSŇUJÍCÍM PROSTŘEDKEM V mm
BÍLÉ PVC

8

8

10

10

8

8

8

BAREVNÉ PVC

8

10

10

12

8

8

8

Tabulka 1.

Naše okna jsou vybavena montážními profily, které mohou být odstraněny pouze
v odůvodněných a výjimečných případech.
3. UPEVNĚNÍ VÝROBKU DO OTVORU
Vezmeme-li v úvahu zatížení působící na výrobek
–pohyb výrobku,
–pohyb stěny,
–váha výrobku,
–vnější a vnitřní teplota místnosti,
–vnější a vnitřní vlhkost místnosti,
–atmosférické vlivy (sluneční záření, déšť, vítr, zvuk)
pomocí vhodných upevňovacích prvků (montážní ukotvení, hmoždinky, montážní vruty) spojení se stavbou, při jejich
náležitém rozmístění je má přenášet (obr. 1).
Montážní kotvy musí být trvale přišroubovány k rámu.
Nosnné bloky, které podpírají rám (ponechány natrvalo) musí být rozmístěny tak, aby nedeformovaly tvary profilů
výrobku vlivem teploty. Všechny elementy užité pro montáž musí mít odpovídající atesty.
Komponenty skládány do sestav, musí zajišťovat těsnost pro průnik odpadní vody a vzduchu, náležitou součinnost
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spojovaných komponentů. Je třeba uplatnit odpovídající spojovací systémy, vybrané na základě statických výpočtů.

Rozestup spojovacích hmoždinek nesmí překročit vzdálenost 700 mm a první spojení je třeba umístit ve
vzdálenosti 150 mm pro bílé profily a 200 mm pro barevné profily od rohu. Je třeba zajistit odpovídající
utěsnění použitím expanzní pásky.

Obrázek 1. A – je zapotřebí dodržovat pokyny výrobce, stran spojovacího a stavebního materiálu. (Kołek rozporowy = hmoždinka, Kotwa
montażowa = montážní kotva, Dybel = kovová hmoždinka)

Při instalaci okna nebo balkonových dveří se posuvným systémem otevírání, se ujistěte, že pod vodítky
máte vloženy distanční kolíky nebo podkladovou lištu, aby váha křídla nespočívala pouze na vodítku.
V případě montáže v rozestavěné stavbě, byste měli informovat zákazníka o nutnosti omezit použití až do
úplné podpory vodítek. V opačném případě může být deformován a poškozen (obr. 13).

1 - prowadnica
2 – klocek lub listwa spierająca
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Podle typu otevírání se doporučuje rozmístění upevňovacích bodů rámu a umístění nosných a distančních
bloků dle obrázku 2 a povinně zamontované podokenní lišty, které dodává výrobce spolu s oknem.

Obrázek 2.
A vzdálenost od rohu:
- bílé profily: 150 mm
- barevné profily: 200 mm
B rozteče upevňování:
- standardní konstrukce max. 700 mm, speciální konstrukce, např. vstupní dveře, posuvné dveře, dveře na terasu, vnitřní dveře na dvůr, apod.
max.: 500 mm.
◦ upevňování
 distanční bloky
▄ nosné bloky z tvrdého PVC
Vysvětlivky k obrázkům:
okna dwuskrzydłowe - dvojitá okna
okna jednoskrzydłowe ze skrzydłem rozwierno-uchylnym - jednoduché okno s křídlem otvíravě sklopným
okno dwuskrzydłowe ze skrzydłem posuwnym - dvojité okno s posuvným křídlem
okno jednoskrzydłowe ze skrzydłem uchylnym - jednoduché okno se sklopným křídlem
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4. UTĚSNĚNÍ A IZOLACE SPOJENÍ VÝROBKU (OKNA, DVEŘÍ) SE ZDÍ
Poslední etapou montáže je utěsnění prostoru mezi rámem a ostěním s přihlédnutím na chemickou kompatibilitu
vzájemně se stýkajících materiálů. Přiléhající k sobě plochy musí být čisté, opatřené penetrací (v závislosti na
materiálu) a musí splňovat požadavky na teplotu a vlhkost.

Obrázek 3

Obrázek 4

Obrázek 5
1- vnější vrstva, impregnační expanzní páska nebo páropropustná páska,
2- střední vrstva: utěsnění termické a akustické,
3- vnitřní vrstva: folie nebo páropropustná páska.
Vysvětlivky k obrázkům:
strona wewnętrzna - vnitřní strana

Zásady pro utěsnění výrobku k ostění:
–obr. 3 bez zárubně,
–obr. 4 se zárubní,
–obr. 5 s venkovním zateplením.
Výše uvedené pokyny vztahující se k montáži jsou obecnými pokyny (schematickými). Montáž musí být provedena
autorizovanou montážní firmou, která rozhoduje o výběru způsobu a použití vhodných upevňujících komponentů po
vizuální kontrole místa instalace.
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