
GARANCIÁK 
Vezető  európai ablak- ás ajtógyártó vállalatként, az lnternorm 78 éves tapasztalatra tekinthet vissza a termékfejlesztés és a 
minőségbiztosítás terén. Az lnternorm név a rendkívüli megbízhatósággal és hosszú élettartammal fonódott össze. E-zt ga-
rantáljuk Önnek: 

!p 	
[ } A fehér m űanyag ablak- és ajtóprofilok felületének elszínez ődése és repedése ellen - kivéve 

O 	gér-repedésok. 
Belső  oldalon fóliás m űanyag ablak- és ajtóprofilok felületének elszínez ődése és repedése 
elleii. 

Ev arancia 	I I Eloxált ás pórszórt felület ű  aluminium- ás ajtóprofilok felületének elszínez ődése és repedése 
ellen. 

I I Nemesacél- és alumínium távtartókkal szerelt h őszigetelt üvegeknél az üvegféblák közötti 
párásodás ellen. 

I I A fa, hőszigetelő  hab és alLlminiurn profilokra EDITION. EDITION4. VARION és VARION4 
szerkezoteknél az lnternorm beépítési ás karbantartási el ő írásainak betartása esetén. 
A szigetelt üvegezések és az ablakprofilok közötti tömítettságre. ragasztásra EDITION. 
EDITION4, VARION, VARION4 és GENION szerkezeteknél az lnternorm beépítési és 
karbantartási el ő írásainak betartása esetén. 

I I A PVD hovonatú bejárati ajtókilincsckro korrözió ellen, ha az nem mechanikai sérülések 
következménye. 

I Ajtóhotétek felületének elszi'nez ődáso ás repedése ellen. 
Szennyoződések által okozott sérülések nem képezik garancia tárgyál. 

I Üvegek közötti párásodás ellen szigefelőüvegeknél THERMIX távtartókkal beépített 
Ev garancia I 	osztólácekkel. 

Üvegek közötti párásodás ellen 48 mm vastag szigetel ő  üvegeknél. 

I I Műanyag meclőnyprofilok íelületériek olszinez ődése és repedése ellen. 

kffl Eloxalt vagy porszórl felület ű  alumininm rodóny és reluxa profilok folületeinek elszínez ődése 
ás rcpodése ellen. 

J Az ablak- ás ajtóvasalatok m űködéséro az Internorni beépítési és karbantartási el ő irásainak 
 betartása eselén. 

Ezen felül az lnternorm min őségbiztosítást vállal arra, ha a szakemberei az lnternorm terméke- 

CO ken ismételt karbantartást végeznek, akkor annak teljes m űködőképessége 30 éves id őtartamig 
megmarad. Ez azonban abban az esetben érvényes, ha a konstrukció (tok és szárny) nem 
Szenved károsodást. A 30 éves id ő tartam a gyártási dátummal kezd ődik. A ni űködőképesség 

Ev 	megtartásához Szükséges szolgáltatások illetve felhasznált alapanyagok és munkaárák stb. a 
biztositek 	mindenkor aktuális költség szerint kiszámlázásra kerülnek. 

Garanciak / kvonai: 
Garancialis rendelkezéseink teljes szüvege, a pontos garancélis feltételek, ás hogy mit kell lenni garanciális esetben 
megtalálható a Garanciális. ápolási ás karbantartási LItmLnatót)un. Az útmutató a termekekkel együtt kerül ki-
szállításra, ús minden lnternorm kereske.d őnúl incgteknthető  ás beszerezhető . 


