FDV - FOLDEDØRER
Produsent: Sorvindu UAB

Materialer: Aluminium & PVC

Generell informasjon: www.sorvindu.no

Kontakt: post@sorvindu.no
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FDV - FOLDEDØRER
Generell informasjon:
Foldedør er et ”avansert” dør produkt og må monteres og anvendes etter produsentens
instruksjoner. Avvik i bruk eller montering, vil kunne føre til redusert levetid og
irreversible skader på produktet.
En foldedør er ofte utsatt for belastninger av bygget i fm uttørking av trevirke og andre
potensielle ytre påvirkninger. PVC og Aluminium vil som materiale utvide seg og trekke
seg sammen i hhv solvarme og kulde.
Det betyr at sannsynligheten for at døren over tid må etter-justeres er tilstede. Justering
er ikke omfattet av garanti og er ikke en reklamasjon. Kostnader i fm en slik
etterjustering, dersom Sørvindu skal utføre den, må i sin helhet betales av kunde etter til
en hver tid gjeldende satser. Sannsynlighet for behov av etter-justering, øker med
størrelse av døren og dette gjelder spesielt PVC dørene.
Forebyggende vedlikehold:
- Alt av bevegelige deler i låser og hengsler skal smøres 1-2 ganger pr år.
- Vask av profiler og mekanismer med mildt såpevann etter behov
- Skinner som bevegelige deler går i, skal holdes rene for smuss og andre
fremmedlegemer.
- Påse at dreneringshull i bunnkarm ikke er tette.
- Påse at pakninger ikke blir beskadiget.
- Pakninger skal smøres med silikonstift før temperaturen faller under 0 grader
Bruk av døren:
Dørene skal benyttes med varsomhet når de blir åpnet og lukket. Prinsippet om å åpne
og lukke er : ”et dørblad om gangen”. Dørbladene skal legges mot hverandre
fortløpende under åpning/lukking og de må ikke under noen omstendigheter betjenes
med alle dørbladene i ”åpen” stilling. Se manual som medfølger leveransene.
Justeringer:
Manual for justeringer ligger til en hvert tid på våre hjemmesider, og som en del av
monteringsanvisningen se: www.sorvindu.no
Det anbefales at justeringer utføres av fagpersonell eller etter veiledning fra Sørvindu.

