
Garan%%den räknas från det a/ Dörrmakeriet levererat 
produkten %ll kunden.  

Garan%n täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel eller brist som 
fanns i dörren/fönstret vid leverans. Gäller det t ex 
handhavandefel eller felmonterad och/eller brisAälligt 
underhållen dörr/fönster, debiteras kunden för kostnaden för 
åtgärdande. De/a gäller även i de fall Dörrmakeriet ej kan hi/a 
något fel på produkten eller då kunden eller annan orsakat 
skadan genom y/re åverkan eller annat oaktsamt handhavande. 
Av kund reklamerad produkt, som inte är korrekt monterad och/
eller rä/ hanterad, förbehåller vi oss rä/en a/ debitera 
kostnaden för besiktning. 

Reklama%oner och garan%anspråk av synliga fel och brister 
godtas inte om anmälan sker %ll Dörrmakeriet eFer det a/ 
dörren/fönstret är monterad. 

Lagring 
Garan%n gäller inte för fel som uppkommit %ll följd av felak%g 
lagring. Vid lagring skall fönster och dörrar förvaras på e/ väl 
ven%lerat utrymme under tak, skyddat från väder och vind. 

Montering  
Alla snickerier levereras med en monterings- samt underhålls-
instruk%on. Saknas denna i leverans måste den omgående 
beställas av Dörrmakeriet. Garan%n, enligt ovan, gäller endast 
då snickerierna är monterad fackmannamässigt och underhållna 
enligt vår underhållsinstruk%on som finns för resp. träslag och 
ytbehandling. Kunden har bevisbördan för a/ vid var %d 
gällande monterings- samt underhållsinstruk%on iak/agits.  

Det är vik%gt a/ dörren monteras på e/ sådant sä/ som gör det 
möjligt a/ i eFerhand justera karmen. Garan%n gäller därför ej 
vid användning av tex fogskum. 

Cylinder och handtag måste monteras direkt vid dörrens 
uppsä/ning, annars kan va/en rinna in i konstruk%onen och 
orsaka svällning/sprickbildning eller färgsläpp. 

Y-erdörrar i massivt trä 
Våra dörrar och fönster är %llverkade i massivt trä på 
tradi%onellt sä/. Y/erörren mår inte bra av för mycket fukt och 
måste skyddas mot va/en. Y/erdörrar måste därför ha e/ 
skyddande konstruk%on på minst en meter för a/ garan%n ska 
gälla. Våra dörrar och fönster består av e/ levande material 
vilket kommer a/ leda %ll rörelser i materialet. De sväller tex 
eFer en torr, varm sommar som övergår i en fuk%gare 
sensommar. De/a är helt naturligt och är ej fall för reklama%on. 
Behöver ni %ps och råd så ring eller mejla oss så hjälper vi er! 

Garan%n gäller under förutsä/ning a/ y/erdörren/fönstret är 
monterad i konstant uppvärmt utrymme (minst 18º). Garan%er 
gäller inte när dörrarna/fönstren monteras i en miljö som 
avviker från en normal bostadsmiljö, t.ex. i ouppvärmda garage, 
kallförråd, sjöbodar, källare med hög luFfuk%ghet eller andra 
utrymmen där miljön kan skada dem. Fukt på insidan kan 
påverka dörrens stabilitet och täthet, de/a kan t.ex. vara 
byggfukt, avsaknad av utsug vid torktumlare, våtutrymmen 
(rela%v fuk%ghet större än 45% vid 21º anses onormalt). 

Ytbehandling 
Formgaran%n gäller endast dörrar och fönster färdigmålade av 
Dörrmakeriet. Garan%erna gäller ej för dörrar/fönster målade 
svarta (>NCS S8000-N) pga värmeupptagning och blekning av 
UV-ljus. Garan% gäller inte vid repor, smutspar%klar, 
smutsränder eller dylikt som inte är synliga på 3 meters avstånd. 
Färg och ådringsstruktur kan variera från dörr %ll dörr eller karm 
%ll karm på grund av a/ trä är e/ levande material, trä kan ha/få 
små sprickor i ytskiktet på grund av sol, regn och vind. De/a 

påverkar inte dörrens täthet eller funk%on, och därför ingen 
reklama%onsorsak. 

Övrigt 
Garan%er gäller lagning eller ersä/ningsprodukter. Dörrmakeriet 
står inte för kringkostnader gällande hantverkare eller kostnader 
föranledda av larminstalla%oner, cylindrar och behör, trycken, 
dörrstängare, extralås, foder etc. 

Garan%erna gäller inte om produkterna utsä/s för onormala 
belastningar som övers%ger den dokumenterade prestandan, 
eller vid force majeure (översvämning, storm mm), sä/ningar i 
byggnaden, överbelastning av elektroniska lås, y/re åverkan 
och andra faktorer som Dörrmakeriet inte kan påverka. 

Garan9åtagande 
Garan%n innebär a/ Dörrmakeriet avhjälper sådant fel på 
produkten som omfa/as av garan%n enligt ovan. Dörrmakeriet 
svarar vid de/a för alla uppkomna kostnader för material och 
arbete som krävs för a/ åtgärda felet. Felet kan avhjälpas 
genom an%ngen repara%on av befintligt produkt, utbyte av 
felak%g komponent i produkt eller utbyte av hela produkten. 

Dörrmakeriets åtagande omfa/ar arbetskostnader för åter-
ställande av foder och andra anslutningar kring produkten som 
är levererade av Dörrmakeriet. Garan%n ersä/er inte kostnader 
för eventuella lyFanordningar eller byggnads-ställningar, som är 
nödvändiga för repara%on eller utbyte av produkt. Garan%n 
ersä/er inte för några kostnader föranledda av egna 
installa%oner, t.ex. larm, elektriska lås eller förändringar av 
Dörrmakeriets originalprodukt.

2-års 9llverkningsgaran9 - Garan% gäller ingående material som t.ex. beslag och medlevererade mekaniska låssystem. 

10-års formgaran9 - Garan% avser buk%ghet på dörrbladet respek%ve fönsterbågen, max 2 mm/m (gäller endast snickerier som beställs färdigmålade av oss).
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