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Ślusarka stalowa i aluminiowa

JAKOŚĆ WYKONANIA

1. Ślusarka stalowa wykonana jest z systemowych profili stalowych FORSTER PRESTO,
PRESTO XS w przypadku stolarki wewnętrznej oraz ślusarki gdzie nie jest wymagana
izolacyjność termiczna oraz FORSTER UNICO, UNICO XS w przypadku ślusarki
zewnętrznej.

2. Ślusarka aluminiowa wykonana jest z systemowych profili aluminiowych REYNAERS
3. SOBRIMA deklaruje wykonanie ślusarki zgodnie z wytycznymi podanymi przez dostawcę

systemu.
4. Zastosowane akcesoria oraz okucia spełniają wymagania nałożone przez katalog

systemu FORSTER i REYNAERS
5. Powłoki lakiernicze, proszkowe oraz anodowane spełniają wymagania zgodne z

aktualnymi przepisami Qualicoat, Qualanod oraz Qualisteelcoat.
6. Lakierowanie zleca się firmie zewnętrznej, która wykonuje powłoki proszkowe zgodnie z

normami Qualicoat. Kontrola jakości powierzchni w naszej firmie, prowadzona jest
każdorazowo po otrzymaniu elementów od lakierni, wg zaleceń Qualicoat. Tolerancje
grubości powłok, oraz dopuszczalne wady w powierzchni lakierowanego materiału
sprawdzane są na podstawie Qualicoat.

7. Elementy spawane sprawdzane są pod względem jakości oraz precyzji wykonania.
8. SOBRIMA na bieżąco kontroluje jakość produkowanych produktów stolarki aluminiowej i

stalowej, oraz skrupulatnie sprawdza je pod kątem jakości wykonania przed wysyłką do
klienta.

9. Ocena powłok lakierniczych prowadzona jest wg poniższych wytycznych:
kryterium warunek warunki oceny

rysy powłoka na oznaczonej powierzchni nie może
mieć rys sięgających aż do materiału podłoża

brak  rys sięgających aż do materiału podłoża

defekty nadmierna chropowatość, zacieki, pęcherze,
wtrącenia, kratery, matowe plamy, pory,
głębienia, zadrapania lub inne nie do
zaakceptowania skazy.

nie może być widoczny z odległości 3m, kiedy oznaczana
powierzchnia jest oglądana pod kątem 60º

połysk i kolor Powłoka musi mieć równomierny połysk i kolor Oba kryteria muszą być spełnione przy następujących warunkach
oceny:
a) dla elementów użytkowanych na zewnątrz – ocena z odległości 5
m.
b) dla elementów użytkowanych wewnątrz – ocena z odległości 3m.

grubość powłoki zgodnie z projektem średnia arytmetyczna dla całego elementu nie może być niższa niż
ustalona w zamówieniu grubość powłoki, przy czym dopuszcza się
powłoki dla których pojedyncze odczyty grubości stanowią 80%
nominalnej grubości (np. dla grubości nominalnej 60μm graniczną
dolną dopuszczalną
wartością zmierzoną jest 48μm)
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10. Powłoki proszkowe nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz są wrażliwe
na działanie rozcieńczalników organicznych, stężonych alkoholi, kwasów,
zasad i związków ropopochodnych.

11. tolerancje wykonania ślusarki stalowej
kryterium warunek warunki oceny

wymiary szerokość/wysokość/ +/-2mm

wymiary przekątne +/-1,5mm

listwy
przyszybowe

długość, szerokość, długości listew przyszybowych należy dostosować do wnęki ramy
skrzydła, stałego szklenia
dopuszcza się szczelinę pomiędzy listwami nie większa niż 1mm

listwy
przyszybowe

licowanie się z konstrukcję ramy +0,5mm /-1mm od powierzchni lub ustalonej odległości od
powierzchni ramy wg projektu

12. tolerancje  i jakość wykonania szklenia
● SOBRIMA gwarantuje oszklenie najwyższej jakości oraz szeroki wybór spośród

różnego rodzaju oszklenia. Kontrola jakości przeprowadzana jest wewnątrz firmy
produkującej szkło oraz na wejściu do naszej firmy. Kontrola prowadzona jest według
wytycznych firmy PRESS-GLASS oraz normy: PN-EN 1279. Klasyfikacja szkła jest
przeprowadzana wewnątrz firmy PRESS-GLASS, gdzie potwierdzane są cechy
charakterystyczne konkretnego modelu oszklenia (np. Szkło bezpieczne,
antywłamaniowe itd.) według odpowiednich norm (np. PN-EN 1627). SOBRIMA
prowadzi kontrolę wizualną dostarczanych szyb oraz analizuje dopuszczalne
tolerancje według normy PN-EN 1279 oraz własnych wytycznych. Gotowy produkt po
obróbce jest ponownie sprawdzany, a następnie wysyłany do klienta.

● Standardy i tolerancje wykonania szczegółowo przedstawione są w Normie
Zakładowej PRESS GLASS
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WARUNKI GWARANCJI

1. Produkty dostarczane przez SOBRIMĘ objęte są umowną gwarancją na okres 1 roku od
daty dostawy lub montażu.

2. Gwarancja stanowi nierozerwalną całość z Produktem sprzedawanym lub sprzedawanym
i montowanym przez  SOBRIMĘ.

3. Produkt nie może być sprzedawany lub odsprzedawany w zmienionej, przekształconej lub
zmodyfikowanej formie.

4. W celu dochodzenia swoich praw, Kupujący jest zobowiązany, pod rygorem utraty
wszelkich uprawnień z tym związanych, poinformować SOBRIMĘ na piśmie o istnieniu
wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia ich wykrycia.

5. Gwarancja jest wyraźnie ograniczona do bezpłatnej wymiany części Produktu uznanej za
wadliwą, bez jakiegokolwiek udziału SOBRIMY w kosztach demontażu, montażu,
ponownego montażu lub jakichkolwiek innych prac niezbędnych do usunięcia wadliwej
części przedmiotu.

6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów robocizny.
7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących

w przedmiocie sprzedaży.
8. SOBRIMA dostarcza instrukcję użytkowania, której wytyczne muszą być przestrzegane w

zakresie użytkowania Produktu.
9. Wymiana wadliwych Produktów lub części nie skutkuje przedłużeniem okresu

obowiązywania gwarancji ustalonego powyżej.
10. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli Produkty były używane w sposób nieprawidłowy lub

w warunkach innych niż te, do których zostały wyprodukowane, w szczególności w
przypadku nieprzestrzegania warunków określonych w instrukcji  użytkowania.

11. SOBRIMA nie udziela Kupującemu gwarancji w następujących przypadkach:
a) Modyfikacji, nawet minimalnej, jednego z elementów Produktu, w szczególności

poprzez dodanie akcesoriów lub w przypadku demontażu,
b) Nieprzestrzegania warunków przechowywania przed instalacją Produktu,
c) Stosowania żrących środków czyszczących,
d) Pogorszenia stanu Produktu po zdarzeniu lub wypadku wynikającego ze wstrząsu,

upadku, zaniedbania, braku nadzoru lub konserwacji, oraz w przypadku
przekształcenia Produktu,

e) Sól, środowisko morskie, nuklearne, korozyjne i ekstremalne, nieokreślone
pisemnie w zamówieniu,

f) Nieprzestrzegania zasad instalacji związanych z protokołami (PV) lub
Zunifikowanymi Dokumentami Technicznymi (DTU) dotyczącymi instalacji stolarki,

g) Użytkowania Produktu niezgodne z jego przeznaczeniem,
h) Przypadkowego lub celowego uszkodzenia jednego z elementów Produktu,

12. Wyłączeniu z gwarancji podlegają uszkodzenia powłoki malarskiej spowodowane:
a) wadą konstrukcyjną malowanych elementów, czynnikami mechanicznymi,
b) w elementach przemalowywanych,
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c) czynnikami chemicznymi wywołanymi niewłaściwą konserwacją lub jej brakiem lub
kontaktem z czynnikami chemicznymi nie występującymi w określonych
warunkach eksploatacji elementu,

d) na skutek działania nadmiernej temperatury na lakierowaną powierzchnię lub
działaniem agresywnego środowiska w trakcie użytkowania.

13. Gwarancja nie obejmuje elementów malowanych, na których wady powstałe w trakcie
użytkowania nie przekroczą 5% powierzchni, jak i powłoki na elementach
przemalowywanych.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikającego z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W sprawach nie
uregulowanych niniejszą gwarancją, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Dostarczone elementy ślusarki muszą być przechowywane w odpowiednich
warunkach, a użyte materiały opakowaniowe muszą być rozszczelnione w celu
uniknięcia kondensacji wilgoci pomiędzy powłoką, a folią opakowaniową.

2. Mycie jest często przyczyną powstania wad powłok, stąd też należy zachować
szczególną ostrożność podczas tego procesu przestrzegając poniższych
wytycznych:.

● do mycia należy używać czystą wodę, do której można dodać niewielką ilość
neutralnych lub lekko alkalicznych detergentów.

● w czasie mycia temperatura powłoki nie może przekraczać 25ºC,
● temperatura stosowanej do mycia mieszaniny nie może przekraczać 25ºC,
● nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, ani czyścić powierzchni

przez tarcie,
● nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony,

alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane,itp.,
● nie wolno stosować detergentów o nieznanym pochodzeniu,
● użyte do mycia detergenty nie mogą reagować z mytą powierzchnią dłużej niż

jedną godzinę,
● po każdym umyciu powierzchnia musi być natychmiast spłukać czystą zimną

wodą.

3. Instrukcja konserwacji

Poniższe pozycje należy sprawdzać co rok lub po maksymalnie 50 000 cykli otwierania:

Odpowiedzialność
Odpowiedzialność za serwisowanie drzwi ponosi firma obsługująca. Według własnego
uznania, firma obsługująca może zawrzeć umowę o serwisowanie z producentem drzwi.

Wymagania ogólne
Przeglądy musi przeprowadzać profesjonalista lub osoba posiadająca wymagane
kwalifikacje i poddana specjalnemu przeszkoleniu (np.: dozorca). Wadliwe lub
uszkodzone części może wymieniać wyłącznie upoważniony wyspecjalizowany zakład po
konsultacji z producentem drzwi. Przeprowadzone przeglądy i podjęte czynności muszą
zostać odnotowane (np.: w dzienniku).

Uszczelki
Uszczelki należy sprawdzać pod kątem ich nacisku i elastyczności. Kruszące się i
uszkodzone uszczelki należy wymieniać na całej ich długości. Uszczelkę samoopadającą
na dolnym końcu należy sprawdzać pod kątem odpowiedniej reakcji i ścisłego przylegania
do podłogi.

Zawiasy drzwi
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Przykręcane i spawane zawiasy drzwi należy poddać ponownej regulacji, mając na
względzie luz między skrzydłem drzwi a ościeżnicą. Należy upewnić się, że spawane
zawiasy nie są zdeformowane. Śruby zawiasów muszą być nasmarowane. .

Samozamykacze
Samozamykacze należy regulować, tak aby drzwi zamykały się automatycznie po
otwarciu skrzydła pod dowolnym kątem (informacje na temat ustawiania zawiera
instrukcja instalacji dostarczona przez producenta urządzenia).

Blokady elektryczne
Obowiązujące przepisy wymagają, aby w przypadku blokad elektrycznych zawrzeć
umowę o serwisowanie.

Uzupełnieniem niniejszej instrukcji są szczegółowe wytyczne i instrukcje opracowane
przez Systemodawców Forster (INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI
ŚLUSARKI STALOWEJ)  oraz Reynaers (INSTRUKCJA OBSŁUGI, PIELĘGNACJI I
KONSERWACJI REYNAERS) z którymi należy się zapoznać przed użytkowaniem
dostarczonych produktów i konstrukcji..

4. Instrukcja kontroli istotnych elementów okuć drzwi

1. Nie należy wykonywać otworów przez zamek, gdy jest on zainstalowany w skrzydle.
2. Trzpienia nie wolno przepychać przez nakrętkę zabezpieczającą z użyciem siły.
3. Nie wolno przenosić drzwi chwytając za klamkę.
4. Nie należy lakierować zasuwy i rygla
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5. Zasuwkę należy blokować wyłącznie, gdy drzwi są zamknięte.
6. Na klamkę nie wolno wywierać siły przeciwnej do kierunku działania.

5. Instrukcja kontroli istotnych elementów okuć drzwi

.

1. Nie wolno używać klamki i przekręcać klucza jednocześnie.
2. W zamkach drzwi antypanicznych nie wolno zostawiać kluczy.
3. W drzwiach antypanicznych nie należy instalować gałek z kluczem lub obrotowych.
4. Z dźwigni antypanicznej należy korzystać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych
5. Zamek należy wymienić tuż po stwierdzeniu oznak wyczuwalnego oporu.
6. Drzwi dwuskrzydłowych nie wolno otwierać używając w tym celu skrzydła biernego
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7. Zamki należy smarować przynajmniej jeden raz w roku (nie należy stosować oleju na
bazie żywicy).

8. Odległość między przednim końcem a zaczepem zamka powinna wynosić 5-6 mm.

Regularne smarowanie smarami stałymi i środkami smarnymi* (min. 1x w roku) wszystkich
istotnych elementów w skrzydłach i ościeżnicach drzwi pozwala zachować pełną sprawność
zastosowanych okuć Forster oraz zabezpieczyć je przed przedwczesnym zużyciem.

Wykonane ze stali zaczepy antywyważeniowe wymagają ciągłego smarowania, aby zapobiec
zbędnemu ścieraniu. Ponadto należy sprawdzać stan dokręcenia i osadzenia poszczególnych
wkrętów. Poluzowane wkręty lub wkręty z urwanymi łbami należy odpowiednio dokręcić lub
wymienić.

* Należy stosować ogólnodostępne smary i środki smarne bez dodatku kwasów i żywic.
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Szklenie
Wykonawca korzysta z usług producenta i dostawy szkła firmy PRESSGLASS:
Standard wykonania, tolerancje wymiarów, podane są wg Normy Zakładowej PRESS GLASS

Ochrona środowiska

Środowisko jest ważnym punktem działania naszej firmy, dlatego wybieramy materiały od
firm, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Dostawcy materiałów posiadają
certyfikaty zgodności z normą ISO 14001 - “Zarządzanie środowiskiem” oraz inne
certyfikaty potwierdzające ochronę środowiska (np. Cradle to Cradle). Firmy co roku
chronią środowisko, odzyskując
stal, tworzywa sztuczne, papier,
drewno oraz tekturę. PRESS
GLASS przystąpiło do programu
ochrony środowiska przez recykling
- “Resources SAVED”.

Aluminium wykorzystywane przez
naszą firmę ma wiele zalet, jednak
najważniejszą dla środowiska jest
fakt, że w 100% nadaje się do
ponownego użycia po recyklingu
oraz nie traci swoich właściwości
pierwotnych. Energia
wykorzystywana do recyklingu
aluminium, wynosi tylko 5% tej co używa się pierwotnie do jego produkcji. Co więcej
aluminium jest bardzo trwałym materiałem, który pozwala na użytkowanie jego przez wiele
lat (średni cykl życia okien i drzwi aluminiowych wynosi ponad 40 lat) - materiał nie
koroduje, nie gnije oraz jest odporny na działanie promieni UV.

Marek Staniczek
prezes zarządu
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