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Допускається: 

 
1. Відхилення по ширині +/- 1 мм. 

2. Відхилення по довжині +/- 1 мм. 

3. Відхилення по діагоналі +/- 1,5 мм. 

4. Зазор між поперечкою та ламеллю 2-3 мм. 

5. Кривизни ламелей 0.5-1 мм.  

6. Вигин (відхилення від площинності) фасаду 1.5 мм на 1 метр по площині та 

діагоналі. 

7. Перепил на задній стороні. 

8. Розбіжність кольору пів тону між до замовленнями. 

 

              Усі суб'єктивні дефекти (чорні цятки, мітки, випуклості, вм’ятини, вкраплення,         

шагрень, різний тон кольору, пошкодження та інші) повинні оцінюватися у спосіб,  

описаний нижче.  

Умови для оцінки дефектів: 

• Положення: вертикальне 

• Світло: флуоресцентна лампа потужністю 6500°К (люмінесцентна лампа денного     

світла), розсіяне світло або денне освітлення (без потрапляння прямих сонячних  

променів). 

• Кут огляду: 90° або 45° (справа або зліва, не знизу або зверху) до поверхні. 

• Дистанція: 0,7 м .  

• без вжиття збільшувальних оптичних приладів в плині часу огляду не більше 30  

секунд. 

Дефекти, невидимі при зазначених вище умовах, але помітні на дотик, розцінюються  

як неприпустимі, якщо їх буде виявлено в кількості 3-х і більше на площі яка дорівнює  

або менше ніж 0,2 м2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Граничні відхилення лінійних розмірів встановлені по «середньому» класу  

Точності відповідному 13 квалітету ГОСТ 6449.1 «Вироби з деревини і      

деревних матеріалів». 

  Поля допусків для лінійних розмірів та посадки, складають:  

 

Інтервали розмірів, мм Граничні відхилення, мм 

Від 30 до 500         +/-1,6 

Від 500 до 1000         +/-1,6 

Від 1000 до 2200         +/-2,8 

             

              10. Претензії щодо порушення цілісності упаковки та механічного 

                  пошкодження замовлення приймаються в момент передачі замовлення 

                  покупцеві. Претензії щодо якості замовлення (згідно технічних умов), 

                  переданого покупцю, приймаються на протязі 3-х днів. Якщо при  

                  прийманні товару за якістю і комплектності не було виявлено недоліків  

                 (порушення цілісності упаковки, механічне пошкодження), претензії по  

                 механічних пошкоджень після приймання не приймаються. 

 

11. Виробник гарантує однаковий відтінок декору на всіх виробах з однієї 

партії від одного замовлення, оформленого одним бланком замовлення  

12. Довгострокове зберігання фасадів здійснюється у горизонтальному 

положенні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні умови на виготовлення виробів «Жалюзійні фасади». 



                                                

Від постачальника ___________________/___________________/                                                                         Від  покупця ___________________/___________________/ 

П.І.Б.                                                                                                                                              П.І.Б. 

 

 

 

 Температура експлуатації від +10 до +30° С. 

 Відносна вологість повітря 40-80%. 

 Перед початком роботи з готовими фасадами в холодний період часу (при 

низьких температурах) необхідно дати можливість продукції досягти температури 

(+18 º С) і перебувати в таких умовах як мінімум протягом однієї доби. Зберігати 

готову продукцію рекомендується в горизонтальному положенні.  

 Знімати захисну плівку (при наявності такої), тільки після остаточної установки 

меблів.  

 Не допускати взаємодії з температурами вище (+70° С), а також уникайте 

тривалого впливу гарячого повітря (Наприклад: нещільно закритий духова шафа, 

тривале приготування їжі при рясному виділенні гарячої пари без використання 

витяжки, розігріта плита протягом тривалого часу та інше . Не допускайте 

охолодження нижче (-25° С), при охолодженні нижче зазначеної температури, 

можливе розтріскування і відшарування плівки, пластику, лакофарбового покриття. 

 Забороняється використовувати гострі предмети, ножі або інші ріжучі 

інструменти при відкриванні упаковки. 

 Не знімайте захисну плівку з готового фасаду до його остаточної установки і 

регулювання. 

 Під час присадки петель розташуйте двері на вільну від сторонніх предметів, 

чисту поверхню, щоб уникнути можливих пошкоджень лицьової поверхні фасаду. 

 Після установки і регулювання фасаду можна вручну видалити захисну плівку. 

 

 

 

 

 

 

 Використання інших хімічних засобів таких, як розчинники або 

спиртовмісні речовини, можуть пошкодити фасад. 

 Протріть фасад обережно слабким мильним розчином (максимум 1% 

концентрація) за допомогою чистої, м’якої тканини, використовуйте тільки 

м’яке мило. 

 Використання губок з абразивним шаром може пошкодити поверхню. 

 Суха (позбавлена вологи) чистка глянсової поверхні може також 

завдати їй шкоди (залежить від використовуваних матеріалів, які додаються 

зусилля). 

  Уникайте тривалого впливу вологи щоб уникнути вигинання деталей 

або розбухання плити.  

Рекомендації з догляду. 
  1. Для очищення поверхні деталей і видалення плям, застосовувати 

мильний розчин або рідину, спеціально передбачену для миття і 

полірування меблів, для видалення пилу використовувати м'яку суху 

тканину.  

  2. Для очищення поверхонь не допускається використовувати засоби, що 

містять спирт, ацетон, розчинники та абразивні частинки. Взаємодія 

меблевих деталей з даними речовинами, загрожує псуванням якості 

поверхні виробів. 

 

 

Правила експлуатації виробів «Жалюзійні фасади». 
 
 

Гарантійні зобов’язання. 
Гарантійний термін на деталі становить: 

- 18 місяців (фасади для дитячих меблів і меблів для громадських приміщень) 

- 24 місяців (фасади для побутових меблів) 

Згідно з п. 9.2. ГОСТ 16371-2014 

Гарантійне обслуговування не розповсюджується: 
 

-  на дефекти, що виникли в результаті недотримання інструкцій з транспортування, експлуатації, зберігання; 

-  за наявності механічних пошкоджень, що виникли в результаті вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, зберігання, монтажу; 

-  за наявності слідів дії хімічних речовин, температурних впливів, рясного намокання фасадів; 

-  при використанні не за призначенням; 

-  у випадках навмисного псування; 

-  у випадках псування виробів під впливом надзвичайних подій (пожежа, повінь, стихійні лиха); 

- на дефекти, що виникли в результаті експлуатації. 

 

 


