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Logi ir ēkas acis. 
Pa logu mēs ieraugām 

pasauli, pa logu namā ienāk 
gaisma, un pēc logiem mēs 

varam spriest par nama 
un tā īpašnieka personību, 

attieksmi pret sevi 
un apkārtējo pasauli. 



 

 
 
 
 
 

Paldies, ka esi izvēlējies skatīt pasauli caur 
SIA Arbo Windows logiem un durvīm! 

 
Mūsu piedāvātie logi un durvis ir augstas kvalitātes izstrādājumi, kas prasa 
atbilstošu kopšanu. Lai nodrošinātu logu un durvju ilgmūžību, nevainojamu 
kalpošanu un vizuālu pievilcību, lūdzam iepazīties un ievērot šajā brošūrā 

iekļauto informāciju un padomus. 
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1. KAS TEV BŪTU JĀZINA PAR MŪSU 
PIEDĀVĀTAJIEM PRODUKTIEM 

 
  1.1. PRODUKCIJAS VISPĀRĒJS APRAKSTS  

SIA Arbo Windows ražo dažāda profila un specifikācijas produciju pēc pasūtītāja vēlmēm. 
Jūsu iegādātās produkcijas specifikācija ir atrodama apstiprinātajā pasūtījumā, kurā ir 
norādīts gan piedāvātais produkta veids, koksnes materiāls, izmantotā apdares sistēma, 
stikla paketes parametri, furnitūra, aksesuāri un papildus komentāri, kas attiecas uz 
konkrēto pozīciju. 

Pasūtīšanai tiek piedāvāti sekojoši produkti: 
• IV68/ IV78/ IV92 profila uz iekšu veramus produktus (atgāžamus/veramus logus,  

1 vērtnes un savires balkona durvis); 
• 76/105, 92/115 profila uz āru veramus produktus (sānu veramus, sānu griežamus, 

virpuļlogus, 1 vērtnes un savires balkona durvis); 
• Masīvkoka un paneļtipa iekšdurvis un ārdurvis; 
• Bīdāmās un salokāmās (Folding) sistēmas; 
• Atbilstoši galdniecības izstrādājumi – palodzes, kleidas, aiļu nosegpaneļi, 

noseglīstes u.c. 
Produkti lielākoties tiek izgatavoti no līmētas priedes koksnes lamelēm, dažkārt no ozola, 
lapegles vai citām eksotiskām koka sugām kā meranti, eikalipts u.c. Izvēloties materiālu, 
ir jāņem vērā, ka dažādām koksnēm atšķiras to īpašības, cietība, nodilumizturība, 
termovadāmība, ir atšķirīgs vizuālais izskats un toņu svārstības. 
Līmēta materiāla izmantošana koka logu un durvju ražošanā samazina koksnes 
deformācijas risku, rukumu, briešanas pakāpi, samazina spraugu un plaisu veidošanās 
iespēju.Tomēr, lai nodrošinātu vizuālu pievilcību, noteiktas produkta sastāvdaļas, 
piemēram, sliekšņi un līstes, var būt izgatavotas no masīvkoksnes. 

 

  1.2. VIRSMAS APSTRĀDE  
Logu un durvju virsmas apstrādē tiek piedāvātas divas sistēmas – sedzošā un 
transparentā. SIA Arbo Windows savu produktu virsmas apstrādē izmanto SIKKENS 
krāsas un lazūras. Sedzošā sistēma paredz krāsu izvēli pēc RAL un NCS katalogu plašās 
krāsu paletes, kas ļauj precīzi saskaņot logu un durvju toņus ar pārējo mājokļa interjeru. 
Savukārt, transparentā sistēma saglabā redzamu koksnes struktūru. 
Izvēloties lazūras pārklājumus, jāņem vērā, ka arī vienas un tās pašas koku sugas kokiem 
krāsa var būt dažāda, atkarībā no koka vecuma, klimatiskiem apstākļiem, augsnes, vietas 
stumbrā. Viena produkta dažādām detaļām rāmī un/vai vērtnē, var būt novērojamas toņu 
atšķirības. 
Produkti var būt gan ar, gan bez alumīnija uzlikām. Alumīnija uzlikas nodrošina papildus 
aizsardzību no ārējās vides radītiem apstākļiem. Klienta pienākums ir brīdināt ražotāju, ja 
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ir pastiprināts korozijas rašanās risks (agresīva vide, jūras tuvums, krasas temperatūras 
izmaiņas u.c), lai uzlikas varētu apstrādāt ar šādai videi piemērotu, noturīgāku materiālu. 
Lai gan izstrādājumiem ir augstas vizuālās un kvalitātes prasības, tomēr krāsojuma 
novērtēšanu veic vismaz 3 m attālumā no produkta. 
Apkārtējās vides un UV staru iedarbības rezultātā laika gaitā ir iespējamas krāsu un laku 
nokrāsu izmaiņas, kas nav uzskatāma kā ražošanas nepilnība. 
UZMANĪBU! Retos gadījumos ir iespēja, ka uz produkta virsmas parādās sveķi (īpaši, ja 
produkta virsma ir tumšā tonī)! To nav iespējams konstatēt un novērst ražošanas procesā, 
tāpēc tas netiek uzskatīts kā ražotāja defekts. Lūdzu pagaidiet, kad sveķis ir iznācis 
pilnībā, sacietējis un kristalizējies. Tad rūpīgi notīriet un, ja nepieciešams, atjaunojiet 
apdares virsējo slāni. Tā ir kosmētiska īpatnība, kas nekādā ziņā neietekmē produkta 
funkcionalitāti un kalpošanas ilgumu. 

  1.3. PRODUKTA EKSPLUATĀCIJA  

Viens no priekšnoteikumiem, lai nodrošinātu produkta ilgtspējīgu kvalitāti, ir nodrošināt 
atbilstošu mikroklimatu. Koka izstrādājumus drīkst uzglabāt un ekspluatēt telpās ar 
relatīvo gaisa mitrumu 50-65%. Ziemas mēnešos iekštelpu temperatūra nedrīkst būt 
augstāka par +25˚ C, lai logu un durvju vērtnes saglabātu hermētiskumu un nerastos 
produkta svīšana, briešana vai jebkāda cita deformācija. 
Vērtnes fiksācijai ražotājs iesaka izmantot tikai jau loga komplektācijā iekļautus 
mehānismus (vērtnes ierobežotājus, vēja āķus, bērnu drošības mehānismus u.c). 
Jebkādu priekšmetu novietošana starp vērtni un rāmi, lai nofiksētu logu vēdināšanas 
režīmā, var bojāt produkta funkcionalitāti. Tāpat būtiski bojājumi produktam iespējami, 
ja produkti atstāti nenofiksēti vēdināšanas režīmā. 
Ja mājās ir mazi bērni, vai persona ar īpašām vajadzībām, svarīgi ir izvēlēties ar atslēgām 
aprīkotus rokturus vai papildus drošības mehānismus. 
Ja produkti ir aprīkoti ar alumīnija uzlikām, tad jāparedz, ka rāmja apakšējā daļā jābūt vai 
nu piemērotai palodzei vai atstātai brīvrūmei gaisa piekļuvei un mitruma novadīšanai. 
Lai nesabojātu vērtnes un rāmja detaļas, un tajos iestrādāto furnitūru, neatbalstiet vai 
nepaceliet vērtnes ar papildus priekšmetiem, neievietojiet kabeļus vai vadus starp vērtni 
un rāmi. Uz durvju un logu vērtnēm nedrīkst novietot vai karināt smagumus. 
Tāpat ir saudzīgi jākopj palodzes vai jebkuras citas papildus galdniecības detaļas. Uz 
koka palodzēm nedrīkst novietot priekšmetus, kas izdala mitrumu vai karstumu, vai ir 
pārāk smagi un tādējādi rada bojājumus. 
Ja logi vai durvis ir aprīkoti ar papildus aksesuāriem, rūpīgi sekojiet pievienotajām 
lietošanas instrukcijām, kas attiecas uz atsevišķiem mehānismiem. 
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  1.4. STIKLA PAKETES  

Stikla pakete ir neatņemama logu, bieži arī durvju sastāvdaļa, tāpēc ir jāņem vērā 
vairāki noteikumi, lai produkts pēc iespējas ilgāk saglabātu savu kvalitāti. 
Pret produktu stiklotajām daļām nedrīkst vērst sildelementus, tiem jābūt vismaz 20 cm. 
attālumā. Uzsākot telpas apsildi, palieliniet sildierīču temperatūru pakāpeniski. Ja uz 
stiklu iedarbojas temperatūras ar atšķirību vairāk kā 25˚C robežās, tad būtiski palielinās 
saplīšanas risks termošoka rezultātā. 
Visai stikla virsmai ir jābūt apgaismotai vienmērīgi. Iespējamība, ka stikls plīsīs, ja tiks 
nevienmērīgi sakarsēts, ir ļoti augsta. Tāpēc neatstājiet pret stiklu atbalstītus spilvenus, 
rotaļlietas vai citus priekšmetus. Ja esiet paredzējuši lietot žalūzijas, tad svarīgi ievērot, 
ka to pozīcijai jābūt vismaz 15 cm no stikla un jābūt brīvai gaisa kustībai starp žalūziju, 
stiklu un pārējo telpu. Ja objekta atrašanās, interjera iekārtojums vai citi faktori rada 
termošoka riskus, tad iesakam izvēlēties rūdītus stiklus, par to norādot pasūtījuma 
saskaņošanas laikā. 
Uz stikla nedrīkst līmēt plēves (īpaši, ja stikls ir tonēts). 
Ja tomēr plaisa ir radusies, rekomendējam nostiprināt stiklu ar līmlentām, lai novērstu 
stikla izkrišanu un papildus riskus veselībai. Vēlams novietot kartonu vai citu amortizējošu 
materiālu zem ieplīsušās paketes, lai izkrišanas gadījumā nesabojātu grīdu vai palodzi. 

2. PRODUKTU IEPAKOŠANA, 
TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA 

Gatavā produkcija tiek nostiprināta un transportēta uz paletēm vertikālā stāvoklī. 
Produktu fiksēšanai izmantotas atbilstoša lieluma skrūves, tāpēc pieļaujamas nebūtisku 
plaisu veidošanās līdz 15 mm produkta sānu detaļās, kas tiks nosegtas montāžas laikā. 
Paletes ārpusē esošo produktu stūri tiek nosegti ar kartonu. 
Visi uz paletes esošie izstrādājumi tiek nosegti ar iepakošanas plēvi. 
Pakošanas lentes pilda plēves nostiprināšanas funkciju. 
Ja netiek uzsākti montāžas darbi, tad vislabāk produktus uzglabāt uz ražotāja 
piedāvātajām paletēm vertikālā stāvoklī. Tos nedrīkst noslogot ar svaru vai balstīt vienu 
pret otru. Izstrādājumi ar apdari ražotāja iepakojumā drīkst atrasties ne ilgāk kā 7 dienas 
no piegādes brīža, savukārt, izstrādājumi bez apdares neapstrādātā stāvoklī drīkst 
atrasties ne ilgāk kā 36 stundas no piegādes brīža. 
Ja montāža netiek veikta uzreiz pēc piegādes, tad produkti ir jāuzglabā iekštelpās vai 
zem nojumes, kur netiek pakļauti tiešai laikapstākļu un nokrišņu ietekmei. 
Paletes demontāža ir jāveic saudzīgi, ar piemērotiem instrumentiem, lai netiktu bojāts 
piegādātais produkts. 
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3. KĀ IEMONTĒT LOGUS UN DURVIS. 
PADOMI UN NOTEIKUMI 

Rūpējieties par to, lai apdares darbu gaitā, un līdz visi materiāli ir pilnībā nožuvuši, tiek 
veikta regulāra vēdināšana. Ja telpā būs paaugstināts mitrums, tas radīs pelējuma 
risku, var tikt bojāta produkta apdare kā arī rasties neatgriezeniski bojājumi produkta 
funkcionalitātē. 

Mūsu rekomendācijas nosaka sekojošu montāžas procesu: 
1. Nogādājiet produktus objektā un pārliecināties, ka tie atbilst Jūsu pasūtījumam un 

produkts nav bojāts transportēšanas vai izkraušanas laikā; 
2. Salīdziniet ailes gabarītus ar konstrukciju; 
3. Sagatavojiet aili montāžas darbiem – iztīriet gružus un svešķermeņus, kas varētu 

traucēt līmeņošanai un kavēt šuves hermetizāciju. 
4. Novietojiet nesošos (atbalsta) paliktņus, kuri paradzēti loga nostiprināšanai ailē un 

tā svara (slodzes) pārnešanai uz būvkonstrukciju. 

ŅEMIET VĒRĀ! Paliktņiem jābūt izgatavotiem no cieta materiāla, piemēram ozols vai 
saplāksnis. Bieži tiek izmantoti celtniecības ķīļi izgatavoti no PVC. Paliktņu izvietojums ir 
atkarīgs no loga konstrukcijas un tas nedrīkst traucēt loga bloka termisko izplešanos. 
Nesošajiem (atbalsta) paliktņiem ir jāpaliek montāžas šuvē ilglaicīgai slodžu uzņemšanai. 
Ķīlīši, kas ir lietoti loga fiksācijai montāžas gaitā, pirms montāžas šuves aizdares ir 
jāizņem. Nesošo paliktņu izvietojumu skatīt 1. attēlā. 

 

                  1. attēls 

5. Ievietojiet konstrukciju ailē. Ar līmeņrādi, izmantojot montāžas ķīļus vai Adjufix, 
ieregulējiet konstrukciju vertikālā un horizontālā līmenī. Pārbaudiet vai stūris ir 90 
grādu leņķī. 

ŅEMIET VĒRĀ! Vertikālās un horizontālās novirzes nedrīkst pārsniegt 1,5 mm uz 1 m, 
nepārsniedzot 3 mm novirzi uz kopējo loga augstumu. 
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6. Nostipriniet konstrukciju ailē. Nostiprinā- 
šanai var izmantot montāžas kronšteinus, 
Adjufix montāžas sistēmu vai stiprināt ar 
montāžas skrūvēm caur konstrukcijas kār- 
bu. Ja lieto montāžas enkurus, tad tiem ir 
jābūt orientētiem 90º ± 15º leņķī pret kons- 
trukciju. Pēc konstrukcijas nostiprināšanas 
izņemiet montāžas ķīļus. Montāžas kronš- 
teinu, Adjufix izvietojumu skatīt 2. attēlā. 

ŅEMIET VĒRĀ! Savietojumiem ir jābūt blīviem, 
vēja un ūdens necaurlaidīgiem, kompensējošiem 
izstrādājuma izplešanos temperatūras ietekmē. 

7. Montāžas šuvju aizpildīšanai pielieto mon- 
tāžas putas, minerālvati, montāžas izpleša- 
nās lentas un citus materiālus, kuri nodroši- 
na nepieciešamās ekspluatācijas prasības. 
Iekšējiem savienojumiem jābūt blīviem, bet 
ārējiem – jāpasargā no klimatiskajiem aps- 
tākļiem. 3. attēls. 

ŅEMIET VĒRĀ! Optimālais siltinājuma slāņa 
biezums (attālums starp loga aili un loga bloku) 
ir robežās no 10-50 mm. Ir svarīgi montāžas 
spraugas blīvējuma materiālu pasargāt no ārējās 
vides ietekmes un iekšējā telpas tvaika 
nokļūšanas tajā. Tvaika uzsūkšanās rezultātā 
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mazinās blīvējuma materiāla siltumizolējošās īpašības. Šuves nepieciešams aizsargāt 
gan no ārpuses, gan no iekšpuses, iekšpusē izmantojot blīvējuma tvaika izolācijas lentu, 
savukārt, ārpusē pretvēja lentu. 

8. Pēc montāžas šuvju aizpildīšanas var veikt iekšējo un ārējo aiļu apdari. 
Prasības, kas jāievēro! 
• Apdares darbu, kosmētiskā remonta laikā ir nepieciešams aizsargāt izstrādājumus 

apklājot ar plēvi vai papīru. Ja izmantojat līmlenti aizsarglīdzekļu nostiprināšanai, 
tad rekomendējam izmantot kādu no ražotāja TESA piedāvātajām līmlentēm, kas 
tam ir speciāli piemērotas. Piemēram, TESA 4843, lai noņemot līmlenti nesabojātu 
produkta apdari. 

• Koka konstrukciju (logi, durvis) montāžu objektā drīkst uzsākt, ja gaisa relatīvais 
mitrums ēkas telpās ir ne augstāks par 60%. Tam tiek izmantots hidrometrs, ko var 
iegādāties, piemēram, būvmateriālu veikalos. 

• Montējot koka logus un durvis, īpaša uzmanība jāpievērš montāžas šuvju 
aizpildīšanai. Ieklājot putas jāseko, lai neveidotos ar putām neaizpildīti “tukšumi”. 

• Montējot koka-alumīnija logus vai durvis, jānodrošina elastīgs un hermētisks 
pieslēgums starp ārējo alumīnija uzliku un ēkas apdares kārtu. Elastīgs savienojums 
nepieciešams, lai materiālu termiskās izplešanās / saraušanās rezultātā neveidotos 
plaisas un pieslēgumi saglabātu hermētiskumu. Jāseko līdz izmantotā hermētiķa 
saderībai ar koksni, ūdens bāzes apdares materiāliem un ekspluatāciju pie grādiem 
zem nulles. 

• Gadījumā, ja izstrādājums tiek nosmērēts ar apdares materiāliem, tas nekavējoties 
jānotīra, (pirms apdares materiāla izžūšanas) lai nepieļautu koka loga apdares 
bojājumus. 

• Izmantojot aiļu apdares palīglīdzekļus nav ieteicams to piestiprināšanai izmantot 
skrūves, naglas vai kādā citā veidā bojājot loga aizsargkārtu. 

• Izveidotai ailes apdares virsmai jābūt ne tuvāk kā 5 mm no loga eņģēm. 

  3.1. LOGU IEKŠĒJO UN ĀRĒJO PALODŽU MONTĀŽA  

• Iekšējās palodzes jānostiprina līmenī vai ar kritumu uz telpas pusi ≤ 3º. 

• Ārējo palodžu slīpumam ir jābūt ≥ 5º, fasādes nosegumam no 30 mm līdz 40 mm, 
bet ne ≤ 20 mm, palodžu galu saskares vietā ar sienu tās uzliekumam jābūt ne 
≤15 mm. Palodžu galu saskares vietām ar sienu ir jābūt noizolētām pret mitruma 
nokļūšanu zem palodzes. 

• Ārējām palodzēm ir jābūt droši nostiprinātām pie rāmja un sienas. Kompensācijas 
šuves jāizveido ik pēc 3000 mm ar lietus ūdens novadīšanas iespējām. 
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4. KĀ NODROŠINĀT KOKA LOGU UN DURVJU 
FUNKCIONALITĀTI UN VIZUĀLU PIEVILCĪBU 

PĒC IESPĒJAS ILGĀK 
Koka izstrādājumi prasa regulāru kopšanu. Veicot to saudzīgi un atbilstoši rekomen- 
dācijām produkts kalpos vairākus gadu desmitus. 
Produkti ir jānotīra, jāapstrādā ar aizsardzības līdzekļiem, vismaz 2 reizes gadā, vē- 
lams, pavasarī un vasarā. Tīrīšanai nepieciešams izmantot mīkstu lupatiņu un līdzek- 
ļus, kas īpaši paradzēti koka virsmām. 
Lazūru un krāsu pārklājumu kopšanai iesakām izmantot SIKKENS piedāvātos tīrīša- 
nas līdzekļus, kas pārklāj virsmu ar caurspīdīgu aizsargslāni, padarot to elestīgāku un 
spodrāku. Pirms sākt lietot tīrīšanas līdzekli, rūpīgi izlasiet ražotāja lietošanas pamā- 
cību. 
Ja logu vai durvju konstrukcijā ir iestrādāti aizvērējmehānismi – to kustīgās daļas ir jā- 
eļļo vismaz 1 reizi 3 mēnešos. Bīdāmās furnitūras vadsliedēm regulāri jābūt iztīrītām 
no putekļiem un gružiem, lai nebojātu bīdāmās furnitūras ritentiņus. 
Silikona blīvējumu nedrīkst tīrīt ar ķīmiski aktīviem vai abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem. 
Svarīgi ir regulāri sekot būvsavienojumiem un stūru savienojumiem, lai laicīgi konsta- 
tētu, ja radušās plaisas un tās aizpildītu ar piemērotu hermētiķi. 

 

5. GARANTIJAS 
Produkta garantijas laiks ir norādīts līgumā! 
Produktu garantija ir spēkā, ja produkti uzstādīti un ekspluatēti ievērojot ražotāja 
sniegtās rekomendācijas. Produkta garantijas termiņu ietekmē izvēlētā produkta virs- 
mas apstrādes veids un tonis (skatīt zemāk esošo tabulu). 
Produkta apdares veida un toņa izvēli iesakām izvērtēt pēc objekta atrašanās vietas 
un laika apstākļu ietekmes. Lai samazinātu rūpes un paildzinātu koka logu un durvju 
kalpošanas laiku, produktus iesakām aprīkot ar alumīnija uzlikām, ja ir tieša saules 
iedarbība, kas var veicināt sveķu izdalīšanos skuju kokiem, kā arī koka detaļu defor- 
mācijas karstuma ietekmē. 
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Lai nodrošinātu garantiju, produkts jāaprīko ar alumīnija uzlikām ārpusē 
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ŅEMIET VĒRĀ! 

• Produktiem bez ražotnē veiktas pilnas apdares garantija netiek piemērota. 

• Bojājumi, kas radušies nepareizas, kļūdainas montāžas rezultātā, netiek 
uzskatīts kā garantijas gadījums. 

 
• Defekti, kas radušies koka detaļām, furnitūrai, alumīnija profiliem agresīvas 

vides rezultātā – ķīmisku vielu klātbūtne, jūras, sālsūdens tuvums un tieša 
iedarbība, tieša saulesgaismas iedarbība uz tumšiem toņiem – netiek uzskatīts 
kā ražotāja vai produkta defekts – ja vien izstrādājumam netiek lietotas speciāli 
šiem apstākļiem piemērotas sastāvdaļas, ko ražotājs ir nodefinējis pasūtījumā. 

• Garantija netiek nodrošināta produkcijai, kas tiek labota vai pārveidota pēc 
pasūtītāja pašu iniciatīvas (neinformējot ražotāju par garantijas gadījuma 
iestāšānos pirms labošanas darbu veikšanas). Izņēmums, ja ir savstarpēja 
rakstiska vienošanās, ka Pasūtītājs labošanas darbus uzņemas veikt pats. 

• Garantijas noteikumi nosaka, virs ārdurvīm ir nepieciešams nodrošināt nojumi, 
kas pasargā tās no tiešas ārējo apstākļu iedarbības. Durvīm, kuru sliekšņiem ir 
iestrādāti urbumi liekā mitruma novadīšanai, ir jābūt iemontētām neaizsedzot 
šos mitruma izvades kanālus. 

• Garantija netiek sniegta gadījumiem, ja plaisas stikla paketēs ir radušās 
termošoka rezultātā. Plaisām, kas radušās spiediena svārstību rezultātā, 
garantija tiek sniegta tikai tad, ja klients ir informējis par objekta atrašanās 
vietu, brīdinājis par iespējamām spiediena izmaiņām. 

• Viena no biežāk sastopamām sūdzībām, attiecībā uz stikla paketēm, ir par 
kondensāta veidošanos iekšpusē un/vai ārpusē. Kondensāta veidošanās ārpusē 
ir raksturīga logiem ar augstu termonoturību, kad gaiss no rīta uzsilst ātrāk 
nekā stikla ārējā virsma. Tā ir īslaicīga parādība un negatīvas sekas nerada. 
Loga norasošana no iekšpuses, savukārt, norāda uz pārāk lielu mitrumu telpā 
un nepietiekošu ventilāciju. Šādas īpatnības nav uzskatāmas kā garantijas 
gadījums. 

• Ja klients neievēro ražotāja rekomendācijas par produktu transportēšanu, tad 
transportēšanas laikā radušies bojājumi netiek uzskatīti kā garantijas gadījums. 

 
 
 



 

 

  
 
 

• Logu/durvju regulēšana no ražotāja puses tiek veikta pirms produkta izvešanas 
no ražotnes. Ja nodrošinām montāžu, tad atkārtota regulēšana tiek nodrišināta 
pēc montāžas darbu pabeigšanas. Pārējā laikā par produktu periodisku 
regulēšanu ir atbildīgs pasūtītājs, tā ir normāla produkta parādība un un tas 
netiek uzskatīts kā garantijas gadījums. 

• Iesakām izvairīties no logu un durvju montāžas, ja objektā vēl notiek celtniecības 
vai remonta darbi. Ja tas nav iespējams, tad pievērsiet papildus uzmanību logu 
un durvju apdares un mehānismu aizsargāšanai pret putekļiem un ķīmiskiem 
līdzekļiem. 

• Ja ir radusies garantijas prasība, tā ir jāiesniedz rakstiski, maksimāli pievienojot 
infomāciju, par konstatēto defektu vai nepilnību un informāciju par precīzu 
produktu atrašanās vietu. Pēc garantijas prasības saņemšanas, ražotāja 
pārstāvis sazināsies ar norādīto kontaktpersonu, lai vienotos par bojājumu 
novēršanu. 

• Ja logi / durvis tiek iemontēti, pirms būvniecības darbu veikšanas, 
kas rada lielu mitrumu telpā, tad konstrukcijām netiek nodrošināta 
garantija. Pastiprināta mitruma ietekmē radušās deformācijas 
(briešana, izliekšanās ut.t.), netiek uzskatīts kā garantijas gadījums.  
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