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SZANOWNY KLIENCIE 

 

Otrzymujesz do użytkowania wysokiej klasy produkty jakimi są fronty meblowe produkowane przez naszą firmę. 

Wyroby te charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi i użytkowymi i będą służyły  przez długi okres 

czasu przy przestrzeganiu kilku podstawowych zasad dotyczących eksploatacji  tej grupy wyrobów: 

1) Czyścić z kurzu i konserwować środkami do tego przeznaczonymi. 

Fronty należy czyścić miękką tkaniną zwilżoną wodą z delikatnym płynem czyszczącym, który nie powinien 

zawierać estrów, węglowodorów aromatycznych, alkoholu, octu, posiadać właściwości ściernych lub za pomocą 

preparatów specjalnego przeznaczenia . 

Powierzchnie frontów oklejanych foliami połyskowymi zabezpieczone są dodatkowo folią ochronną, którą 

należy usunąć po zamontowaniu elementu. Fronty tego typu mogą być czyszczone po upływie minimum  

tygodnia od momentu usunięcia folii ochronnej.Fronty akrylowe po usunięciu folii ochronnej należy 

zabezpieczyć preparatem do tego przeznaczonym(lub mleczkiem polerskim) podwyższającym odporność na  

zarysowania i czyścić najwczesniej po upływie 7 dni od usunięcia folii.  

2) Fronty należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 

niezapylonych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych : 

 wilgotność względnie dopuszczalna 40-70 % 

 temperatura dopuszczalna  10- 30 
o
C.  

Fronty powinny być montowane w pomieszczeniach  przewiewnych, z odpowiednią wentylacją        (okap, 

kratka wentylacyjna) zapewniającą  swobodny przepływ powietrza  i odprowadzającą na zewnątrz 

pomieszczenia opary  powstające podczas gotowania. 

3) Fronty należy zabezpieczyć przed bezpośrednim, długotrwałym działaniem światła słonecznego. 

4) Fronty należy chronić przed bezpośrednim działaniem gorących naczyń, urządzeń grzewczych, urządzeń 

emitujących parę (czajnik, zmywarka) piekarników, sprzętu AGD (opiekacz, toster), halogenów przy 

podświetleniu, wody i alkoholu, rozcieńczalników (aceton, spirytus). 

 

WARUNKI GWARANCJI 

 

1. Producent wyrobów oznaczonych w niniejszym dokumencie gwarantuje, że wyroby te są wolne od wad 

produkcyjnych. 

Gwarancją jakości objęte są wady produktu spowodowane wadliwym jego wykonaniem lub wadami 

materiałowymi ujawnionymi w konstrukcji wyrobu, powłoce lakierniczej lub laminowanej. 

Szczegółowy wykaz produktów objętych gwarancją określany zostaje każdorazowo pomiędzy stronami 

w umowie sprzedaży (faktura). 

2. Okres gwarancji od potwierdzonej daty zakupu i odbioru wynosi 24 miesiące. 

W tym terminie producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wyrobu, w przypadku wystąpienia wad 

fizycznych (nie będących wynikiem niewłaściwego użytkowania). 

3. Przyjęcie karty gwarancyjnej przez kupującego oznacza zaakceptowanie warunków gwarancji. 

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest przedstawienie karty gwarancyjnej (NIE 

ZNISZCZONEJ, NIE PRZERABIANEJ) 

4. Reklamację należy składać w formie pisemnej w miejscu zakupu produktu. 

Przedstawiciel punktu sprzedaży wypełnia druk „ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE”. 



5. Serwis gwarancyjny będzie świadczony jedynie po przedstawieniu Gwarantowi niniejszej karty (wraz 

z dowodem zakupu). 

Protokół reklamacji powstaje przy udziale reklamującego w oparciu o uzyskane od niego informacje. 

Producent jako Gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji wad oraz  dokonania naprawy w terminie 

30 dni od daty uznania reklamacji. Fronty składane do  reklamacji muszą być wyczyszczone, co jest warunkiem 

ich przyjęcia do rozpatrzenia. 

6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie wyrobu ,wynikłych z przyczyn 

innych niż wady w nim tkwiące. 

7.  Wszelkie reklamacje rozpatrywane są po dostarczeniu towaru do producenta i przedstawieniu dowodu zakupu. 

W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE: 

 mechaniczne uszkodzenie oraz wady zewnętrzne powstałe z winy reklamującego, na skutek nieprzestrzegania  

wymogów w trakcie transportu, składowania, przechowywania i użytkowania wyrobu. 

 przebarwienia i uszkodzenia, deprecjacja elementów powstałych na skutek pęcznienia  płyty podyktowane 

nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniu, niewłaściwym użytkowaniem lub funkcjonowaniem 

zmywarki. 

 uszkodzenia i odparzenia laminatu na froncie spowodowane działaniem zbyt wysokiej temperatury (np. 

żarówek, halogenów ,urządzeń grzewczych) niezachowaniem odpowiedniej  odległości urządzenia  AGD od 

frontu (np.czajnik, toster) oraz spowodowane brak zamontowania ochronnych listew aluminiowych . 

 ubytki, odparzenia i odklejanie się folii spowodowane: zastosowaniem urządzeń AGD nie przeznaczonych 

pod zabudowę, niewłaściwie działającym  sprzętem AGD (nadmierne nagrzewanie, nieszczelność), brakiem 

dodatkowych elementów ekranujących fronty. 

 wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania  zmywarki lub piekarnika. 

Niedopuszczalne jest pozostawianie uchylonych/otworzonych drzwiczek urządzeń po zakończonym cyklu 

zmywania/pieczenia.Nagminne poddawanie frontów działaniu pary wodnej czy powietrza o wysokiej 

temperaturze może doprowadzić do zniszczenia frontu i utraty gwarancji. 

 zarysowania powłoki frontów połyskowych i akrylowych spowodowane zastosowaniem niewłaściwych 

produktów i środków czyszczących i brakiem konserwacji. 

 plamy powstałe na skutek zanieczyszczenia powierzchni substancjami mocno barwiącymi.Wszelkie 

zabrudzenia powstałe podczas eksploatacji należy niezwłocznie usuwać nie dopuszcajac do ich zaschnięcia na 

powierzchni frontów. 

 różnice w odcieniach powłoki lakierniczej i laminowanej podyktowane różnorodną fakturą laminatu oraz jego 

kolorystyką; zmiany koloru (m.in.  forniru) powstałe pod wpływem działania  światła wynikające z 

naturalnego starzenia się frontu. 

 nieprzechodzący rysunek usłojenia między poszczególnymi formatkami nie stanowi podstawy do reklamacji 

 różnice we wzorze przetarcia patynowania przy frontach patynowanych na poszczególnych elementach nie 

stanowią podstawy do reklamacji.Patyna na każdy element jest nakładana ręcznie co uniemożliwia pełną 

powtarzalność wzoru przetarcia pomiędzy formatkami.  

 odchylenia wymiarowe mieszczące się w dopuszczalnej tolerancji wymiarów tj. wys/szer +/- 1 mm; gr +/- 

0,3 mm 

 odchylenia narożników w płaszczyźnie wyznaczonej przez front w granicach +/- 3 mm przy frontach o 

wysokości mniejszej jak 860 mm. Przy większych gabarytach frontu nie gwarantujemy stabilności elementu 

bez użycia specjalnych akcesoriów napinających 

 montaż i eksploatacja niezgodne z wymaganiem niniejszej karty gwarancyjnej.Fronty powinny być 

zamontowane przez wykwalifikowanego montera mebli w pozycji pionowej przy użyciu odpowiedniej liczby 

zawiasów lub okuć i używane zgodnie z ich przeznaczeniem.      

 wadliwe funkcjonowanie wyrobu na skutek uszkodzeń powstałych w wyniku przypadków losowych 

niezależnych od producenta i warunków eksploatacji (powódź, pożar). 

 

8.  Utrata gwarancji zachodzi w przypadku: 

 samowolnego dokonania przeróbek 

 stwierdzenia faktu nawiercenia jakichkolwiek otworów (zawias punktowy, kołkowy, uchwyty itp.) 

NIE DOTYCZY WAD UKRYTYCH. 

 gdy Karta Gwarancyjna nie zawiera daty zakupu, podpisu i pieczęci sprzedawcy 

 gdy dokonano w Karcie Gwarancyjnej jakichkolwiek korekt przez osoby nieupoważnione 

 
Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego obsługi i konserwacji oraz innych przyczyn nie 

spowodowanych przez producenta mogą być usunięte tylko na koszt użytkownika. 

Jeżeli wyżej wymienione przyczyny spowodowały zmiany jakościowe wyrobu - udzielona gwarancja traci ważność. 


