UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA
1. Drzwi należy zamontować tak, aby były zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi
(zalecane jest zadaszenie chroniące przed bezpośrednim kontaktem z wodą opadową).
2. Drzwi w kolorach ciemnych zaleca się instalować od strony północnej – kolor ciemny szybciej
absorbuje ciepło, co może spowodować wyciek żywicy i strukturalne pękanie drewna.
3. Od strony nasłonecznionej i tam, gdzie brak jest możliwości pełnego zacienienia, zaleca się
montowanie drzwi w kolorach jasnych.
4. Drzwi drewniane zabezpieczane są powłoką lakierniczą przed działaniem czynników
zewnętrznych: promieni słonecznych, wiatru, deszczu.
Stan powłoki lakierniczej należy sprawdzać przynajmniej dwa razy w roku: po zimie i jesienią.
Szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnie zewnętrzne.
5. Dla utrzymania w dobrym stanie powłoki lakierniczej, powierzchnie należy czyścić środkami do
pielęgnacji okien i drzwi marki Nelf. Środków tych należy używać zgodnie z zaleceniami
producenta farb.
6. Do czyszczenia drzwi nie należy używać agresywnych środków czyszczących, opartych na
rozpuszczalnikach, środków alkalicznych oraz rysujących powierzchnie.
7. W przypadku zamontowania wyrobów w pomieszczeniach słabo ogrzewanych, o dużej wilgotności
powietrza lub z ograniczoną wentylacją może występować roszenie powierzchni, które nie stanowi
podstawy reklamacji. Rozwiązaniem tego problemu może być poprawienie wentylacji
pomieszczenia.
8. Z uwagi na zastosowanie materiałów naturalnych charakteryzujących się określonymi
właściwościami (reagowanie na czynniki zewnętrzne: deszcz, woda, śnieg, wilgotność powietrza,
nasłonecznienie, temperatura powietrza itp.) może występować w przypadku drzwi zewnętrznych
konieczność regulacji położenia skrzydła drzwiowego względem ościeżnicy. Dlatego też drzwi
wyposażone są w zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, które umożliwiają regulację tych
elementów w trakcie ich użytkowania. Przynajmniej raz w roku zawiasy należy przesmarować.
9. Ze względu na strefę klimatyczną w jakiej żyjemy w drzwiach zewnętrznych mogą powstawać
okresowe odkształcenia skrzydła, które w skrajnych przypadkach mogą wynosić nawet 5 mm.
Ugięcie to rekompensują uszczelki zamontowane po całym obwodzie drzwi.
Do zamka należy montować wkładki patentowe asymetryczne:
- w drzwiach otwieranych do wewnątrz – 40/50gałka
- w drzwiach otwieranych na zewnątrz – 55/35 gałka.

