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MINŐSÉGI NYILATKOZAT 
SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT 

 
Gyártó: 
LIMAKER  KFT. 
H-4700  Mátészalka, Jármi u. 31. 
Tel: 44/500-058; info@limaker.hu 
Termékazonosító adatok: 
Homlokzati műanyag nyílászáró 
Felhasználási terület: 
Lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális épületek, valamint ha a 
tervezési feltételek megengedik, ipari épületek. 
Megrendelés száma: 
 
 
 
 
 
Termék  (vizsgált termék) típusa: 
Deceuninck Inoutic Arcade (LIMAKER) típusú kemény PVC ablakok és 
erkélyajtók, valamint  Deceuninck Inoutic Elite (LIMAKER) típusú 
kemény PVC ajtó, HORIZONT PS penta plus műanyag ablakok és 
erkélyajtók, valamint műanyag bejárati ajtók 
Kiállítás dátuma: 
 
 
 
 
Végforgalmazó megnevezése/PH.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizsgáló intézet: 
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs KHT. 
Engedély száma: M-3221/2008, érvényessége: 2014. november 15-ig 
Vizsgálati (Értékelési) mód: 
Ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók MSZ EN 14351-1:2006 szabvány 
szerint típusvizsgálva. 
Építőmérnöki Központ Rt. Prága, Zlín (1390-es Notifikált szerv) 
Engedély száma: 1390 – CPD – 0106 – 10/Z; 1390 – CPD – 0107 – 
10/Z 
Vizsgálati (Értékelési) mód: Ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók: CSN EN 
14351-1: 2006 szabvány követelményeinek. 

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 
A Limaker Kft. 

H-4700 Mátészalka, Jármi  út 31. 
Tel: 44/500-058 

 
PROFIL 
 
A nyílászárók felületeit védőfólia fedi, melyet a beépítéstől 
számított maximum 2 héten belül távolítsa el. A műanyag 
felületek karbantartást nem igényelnek, viszont tisztításukról 
gondoskodni kell. A tisztításhoz javasolt langyos vizes – enyhén 
mosószeres lemosás, makacs olajos, zsíros szennyeződések 
eltávolítására (pl.: szennyezet ujjlenyomat) aromás hígítószerek 
(pl.: háztartási lakkbenzin) alkalmazása. Ügyeljünk a párakivezető 
nyílások eltömődéseinek megszüntetésére. 
Tilos agresszív – a PVC-t oldó vagy duzzasztó hatású 
vegyszerek – aceton -, dörzsölő hatású tisztítószerek és éles 
eszközök (pl.: kés, penge, drótkefe) használata. A fóliás 
profiloknál tilos a hígítószerek használata.  
 
VASALAT 
A vasalatelemek (zárfogadók, sarokpántok, zárszerkezetek) 
évente egyszeri olajozást igényelnek, hogy hosszú 
élettartalmukat megőrizzék, illetve a vasalatelemekre a 
szavatosságot csak rendszere karbantartás mellett tudjuk vállalni. 
Az olajozási helyeket jelölések mutatják a vasalat elemeken. A 
vasalat elemek meghibásodása esetén forduljon a terméket 
közvetlenül értékesítő kerekedőhöz, mert a garanciális folyamatot 
az értékesítési helynek kell indítania. 
 
TÖMÍTÉSEK 
A gumi tömítések felületét évente egyszer szükséges glicerinnel, 
szilikonnal áttörölni (ügyeljünk a pormentességre), mivel a 
tömítések csak rendszeres karbantartás mellett tömítenek 
tökéletesen. 
 
HŐSZIGETELT ÜVEG 
Tisztítása hagyományos üvegtisztítószerekkel történhet, kerüljük 
a karcoló eszközök, anyagok alkalmazását. A két üvegréteg közti 
párásodás garanciális hiba, a belső üvegfelületen lecsapódó 
intenzív pára nem, ebben az esetben szellőzési problémával 
állunk szemben, ez estben kérje az értékesítő segítségét. 
 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS: 
Ablakok,  ajtók, Redőnyök, szalagfüggönyök, roletták, reluxák 
esetén a zsinórok, láncok, gyöngyök, leváló apró darabok a 
kisgyermekeket veszélyeztethetik, fulladást okozhatnak. A 
beépítő ékeket és a kitöltő Pur habot min. 24 óráig mozgatni tilos. 
 

                        GARANCIAJEGY 
A Limaker Kft. 

H-4700 Mátészalka, Jármi út 31. 
 

 
 
 
 

megrendelés számú nyílászárókra 1 év jótállást és 5 év 
(Deceuninck profilra) – 10 év (Horizont profilra) 

vonatkozó szavatosságot vállal. Az ajtóbetétre 18 
hónap garanciát vállal. Redőnyökre 6 hónap garanciát 

vállal. 
A szavatosság kiterjed: 

• Anyagminőség 
• Kezelhetőség 
• Légzárás 
• Vízzárás 
• Szélállóság 
• Hőszigetelés 
• Tartós használhatóság 

A szavatosság teljesítésének feltételei: 
• A szállítási és tárolási előírások betartása 
• Karbantartási útmutató betartása 
• Kizárólag 100%-ban kifizetett megrendelésekre 

(termékekre) érvényes a vásárláskor kapott SZÁMLA 
felmutatásával. 

• Szakszerű beépítés 
A szavatosság nem terjed ki: 

• Elemi károkra 
• Harmadik személy által okozott károkra 
• Műszaki átadás-átvételt követő üvegtörésre, illetve 

repedésre, valamint külső karcra. 
• Működtetési problémákra (amennyiben nem a  

Limaker Kft. vagy kereskedelmi partnere végezte a  
nyílászárók beépítését) 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy szavatossági igényét csak ezen 
igazolólap és a hozzá tartozó számla felmutatásával 
érvényesítheti. 
Kelt.: Mátészalka, 2013. …….… hó …….  nap 
 

Limaker Kft. Bemutatóterem vezető 


