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                1. На лицьовій стороні виробу не допускається: 

- відшарування покриття; 

- подряпини, забоїни, потертості, видимі при фронтальному огляді з відстані 0,5 м; 

- точкові включення (вкраплення), точкові здуття з радіусом більше ніж 1,5 мм. 

 

2. На лицьовій стороні виробу допускається: 

- дрібні подряпини загальною довжиною до 120 мм, видимі при фронтальному  

  огляді з відстані 0,5 м; 

- вм'ятини глибиною до 0,5 мм та довжиною до 1,5 мм, але не більше 2 дефектів на    

  виробі площею 0,2 м2; 

- точкові включення (вкраплення), точкові здуття з радіусом до 1 мм, але не більше  

 3 дефектів на виробі площею 0,2 м2. 

 

3. На внутрішній стороні деталі допускається: 

- відколи ламінату до 1,5 мм, але не більше 2 сколів на виробі площею 0,2 м2; 

- дрібні подряпини, невидимі з відстані 0,5 м при фронтальному огляді. 

 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

            5. Викривлення (прогин) деталі допускається 1-2 мм на виробах довжиною або  

                шириною до 600мм На виробах довжиною або шириною більше 600мм  

                допускається 3-4мм  

            6. 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 протягом 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. 

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

                партії від одного замовлення, оформленого одним бланком замовлення. 

            8. Довгострокове зберігання фасадів здійснюється у горизонтальному 

                 положенні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні умови на виготовлення виробів з HPL покриттям. 
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 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.  

 Щоб уникнути пошкодження виробів в результаті впливу високих температур, 

необхідно залишати відстань між електричною або газовою плитою та меблями не 

менше 60 мм.  

 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. 

 Під час присадки петель розташуйте двері на вільну від сторонніх 

предметів, чисту поверхню, щоб уникнути можливих пошкоджень лицьової 

поверхні фасаду. 

 
 

 

Правила експлуатації виробів з HPL покриттям. 
 
 
 
 
 

Рекомендації з догляду. 
 

 Дивись додаток  «Інструкції з догляду ламінату HPL» 

 
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. 

 

 


