GARANTI

Garanti
Warranty
Made in Sweden

Funktionsgaranti Aluwhite, Aluwhite Isoler & Aluwhite Vinter
Aluwhites uterumssystem Aluwhite, Aluwhite Isoler och Aluwhite Vinter omfattas av 5 års användargaranti gällande konstruktions-och materialfel vid användning som väggar till uterum
Garantivillkor
Denna garanti omfattar endast fönster och dörrpartier för uterum, marknadsförda och sålda av AluWhite i Skandinavien.
Garantin gäller för normal utomhusmiljö i Sverige och de länder där AluWhite själva eller genom utvalda återförsäljare
säljer Aluwhites produkter.
Partierna ska hanteras, monteras och underhållas enligt marknadsförarens rekommendationer.
Profiler och lack
Färgförändringar på grund av luftföroreningar omfattas ej av garantin.
Garantin omfattar inte heller skrap- och nötningsskador tillfogade av köparen/användaren.
Ljusbeständigheten på profiler gäller enbart standardkulören vit, RAL 9010.
Inga garantier lämnas för vind- och vattentäthet gällande systemen Aluwhite och Aluwhite Isoler.
Gällande vinterträdgårdssystemet Aluwhite Vinter gäller följande klassningar:
Vattentäthet
Lufttäthet
Vindbelastning

Klass 4A EN12208
Klass 3 EN12207
Klass B3 EN12210

Glas
Den 5-åriga användargarantin gällande konstruktions och materialfel innefattar ej glas.
Vid glas gäller rekommendationer från Svensk Planglasförening.
www.svenskplanglas.se
10 års garanti mot kondensbildning mellan isolerglasrutor. (Läckande isolerglaspaket). Det lämnas inte några garantier gällande
absolut kondensfria glaspartier.
Funktionsgaranti
Beslag, slitage & Reservdelar
5 års funktionsgaranti.
2 års funktionsgaranti på lås.
Reservdelar/slitagedelar som kan behöva uppdateras/bytas efter normalt slitage kan beställas hos www.aluwhite.se
Garantianspråk
Om berättigade anspråk framställs åtar sig Aluwhite att efter eget val omarbeta eller leverera nya partier.
Ansvaret omfattar i övrigt inte några direkta eller indirekta följdkostnader.
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Sättningar eller rörelse i grund och väggar.
Komplikationer där stommen ej är rätt dimensionerad enligt gällande snözon.
Skador på glas där påfrestningar från omgivning, nedböjningar, tryck o.s.v. härleder till skada.
Läckage vid tätningar mot grund, stomme eller fasad.
Skador som uppkommit om produkten ändrats, av felaktig montering eller installation, vanvård, 		
onormal användning eller annat som kan hänföras till köpare, montör eller slutkund.
Våld eller felaktigt handhavande
Skador till följd av onormala väderförhållanden så som skyfall, översvämning, hagel, snö och kraftiga
vindbyar.
Skador, missfärgningar och rost till följd av nedfall, sot damm etc.
Skador, missfärgningar och rost till följd av påväxt, alger, mossa etc.
Kulörers ljusbeständighet på andra kulörer än vit.
Demontering och montering av produkter och på/tillbyggnader utanför Aluwhites kontroll.
Kostnader för ställningsarbete eller andra lyftanordningar som kan krävas vid åtgärdande.
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