Záruční koncepce TEKNOSflex
Dokonalý povrch pro vaše okenní a dveřní elementy vyrobené ze dřeva.
Kromě toho až desetiletá spolehlivost se záruční koncepcí TEKNOSflex, certifikovanou organizací
TÜV.

TEKNOSflex - dokonalé řešení pro zaručeně stálý povrch
Ten, kdo se rozhodne pro okna a vnější dveře ze dřeva, neklade důraz pouze na tepelnou izolaci,
komfort a bezpečnost, ale i na přednosti ekologického stavebního materiálu s přirozeně krásným
povrchem, vyzařujícím teplo a pohodu.
Spolehlivá ochrana
Dnešní moderní výrobní postupy a způsoby povrchové úpravy umožňují snadné ošetřování a
zajišťují dlouhou životnost stavebních dílů vyrobených ze dřeva. To platí zejména pro okenní a
dveřní elementy, které jsou upravovány pomocí inovačních povrchových systémů Teknos. Firma
Teknos je skandinávský výrobce laků s dlouholetými zkušenostmi s trvanlivou a ekologickou
povrchovou úpravou dřeva. Dřevěná okna a dveře, používané ve vysokých počtech po celé
Evropě každoročně dokazují kvalitu a dlouhou životnost povrchových systémů AQUATOP a GORI
firmy Teknos.
Až desetiletá záruka, spolehlivost certifikovaná organizací TÜV
Abyste se již při koupi mohli spoléhat na to, že se budete po dlouhá léta těšit z přirozeně krásného
povrchu vašich dřevěných oken a dveří, nabízí vám Teknos osvědčenou možnost, jak toho
dosáhnout: Koncepci záruky TEKNOSflex certifikovanou organizací TÜV.
Jestliže zajistíte, že povrch vašich oken a dveří bude minimálně jednou za rok odborně ošetřen
(což je malý požadavek, který je i bez toho dobré doporučit), poskytne vám Teknos záruku na
dobu až 10 roků na odolnost povrchové úpravy proti povětrnostním vlivům.
Vysoká kvalita počínaje výrobou až po údržbu
TEKNOSflex je záruční systém, u kterého jsou přesně stanoveny, a organizací TÜV Hessen
prověřovány všechny postupové kroky. Pro výrobu a montáž se firma Teknos a výrobce zavázali
dodržovat nejpřísnější předpisy pro kvalitu. Během období po zabudování však dřevo jako přírodní
materiál vyžaduje určitou pozornost a péči. V důsledku toho se i vy sami stáváte spoluúčastníky na
zajišťování kvality.
Fungování záruční koncepce TEKNOSflex
Při koupi dřevěných oken nebo dveří obdržíte od prodejce podklady TEKNOSflex, ve kterých je
přesně vysvětleno, co musíte provést. Po ukončené montáži prověříte spolu s odbornou firmou
okna a dveře na správný stav provedených prací a vyplníte předávací protokol. Tento pošlete
výrobci elementů. Potom jednou za rok okna a dveře podrobíte kontrole. Příslušné činnosti jsou
krok za krokem popsány v Návodu TEKNOSflex pro údržbu a servis. Objem prací není velký, a
jejich provedení se vyplatí dvakrát: Budete se moci dlouho z vašich oken a dveří těšit a získáte
nárok na záruku období až 10 let. Pokud by se během této doby přesto vyskytly na povrchové
úpravě nějaké závady, uhradí Teknos škodu v rámci záručních podmínek.

Další informace
Dotazy na koncepci záruky TEKNOSflex vám rád zodpoví prodejce vašich oken a dveří.
Podrobnosti získáte ze Záručních podmínek TEKNOSflex.
Váš výrobce oken nebo odborná firma:

Teknos Deutschland GmbH
Edelzeller Straße 62
D-36043 Fulda
Tel.: +49 661 108-0
Fax: +49 661 108-255
E-mail: info@teknos.de
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