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СУЦІЛЬНІ ДВЕРІ
СТАЛЕВІ ECO

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ

Застосування: Суцільні сталеві двері - це досконале рішення в 
будівництві багатоповерхових будинків, в офісних приміщеннях, 
лікарнях, промислових об’єктах, туристичних об’єктах, технічних 
частинах житлових будівель, наприклад, котельнях чи підвалах.

Ідеально підходять для місць з інтенсивним рухом, на 
комунікаційних перехрестях, магазинах чи промислових 
виставкових залах. Застосовувати можна як в середині будинку, 
так і зовні.  

ДОВГОВІЧНІСТЬ 
 

Використовуючи новаторські 
технологічні рішення в 

поєднанні з першокласними 
матеріалами, ми отримуємо 
двері зі стабільною і міцною 

конструкцією, стійкою до 
впливу фізичних факторів та 

погодних умов. 

 

МІЦНА 
КОНСТРУКЦІЯ 

 
конструкцію суцільних дверей 

створюють цільна або засклена 
стулка і сталева рама з 

формових профілів, що гарантує 
надійну роботу протягом довгих 

років. 

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 
 

Завдяки широкому вибору кольорів, безлічі 
варіантів застосування та спеціальній 

конструкції, що дозволяє отримувати різні 
напрямки відкриття, сталеві суцільні двері 

- це універсальне рішення. Вибираючи 
сталеві суцільні двері, ви можете вибирати 
з безлічі варіантів додаткового оснащення. 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
МОНТАЖ 

 
Спеціально розроблена 

конструкція гарантує швидкий і 
простий монтаж.  

  



КАРТА ТЕХНІЧНА ДВЕРІ СТАЛЕВІ СУЦІЛЬНІ ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ

ECO 
ДВЕРІ СТАЛЕВІ СУЦІЛЬНІ ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ, ОДНО- АБО ДВОСТУЛКОВІ 

Характерні особливості  
 
Опис 
  
Стулка дверей виконана з листового оцинкованого металу товщиною
0,5-1,5 [mm] та покрита поліестеровим покриттям або пофарбована
порошковою фарбою.  Стулка у двостулкових дверях блокується за 
допомогою автоматичного ригеля. Дверна коробка виконана зі сталевих 
профілів, сформованих з профільованого оцинкованого листового 
металу товщиною 1,2 [mm] та пофарбованих порошковою фарбою, 
з’єднаних в конструкцію за допомогою зварювання. Стулки дверей 
оснащені двома петлями з вертикальним регулюванням, одна з яких з 
вбудованою пружиною.   

Заповнення стулки 

Стулка дверей  зовнішніх заповнена полістиролом «пінопласт», а двері 
внутрішні заповнені пористим картоном. У виконанні нестандартному 
наповнення у зовнішніх дверях мінеральна вата.  

Системи ущільнення  

Ущільнювачі виконані з EPDM та розміщені по всьому периметру рами 
в дверях двостулкових і надпороговому профілі.  

Фурнітура і ручки

Види, розрізи дверей

Стандартне оснащення дверей: замок засув-собачка з циліндром і 
трьома ключами, пластмасова дверна ручка чорного кольору та кутова 
коробка. 

» 1

Рис. 1. Двері сталеві 

суцільні ECO 

одностулкові. 

A _ A 

B B

Рис. 2. Розріз вертикальний 

дверей сталевих суцільних 

зовнішніх ECO з кутовою 

коробкою. 

 

Рис. 3. Розріз горизонтальний дверей сталевих суцільних зовнішніх ECO

з кутовою коробкою.  

B|

Рис. 4. Двері сталеві суцільні ECO двостулкові. Рис. 5. Розріз вертикальний дверей  
двостулкових сталевих суцільних ECO  

A __A

Рис. 6. Розріз горизонтальний дверей сталевих суцільних 

зовнішніх ECO з кутовою коробкою на висоті замка. 
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Подані розміри максимальні слід розглядати як розміри світлового 

проєму, розміром для замовлення є розміри будівельного проєму.  

Виготовлення одностулкових дверей можливе і в нестандартних 

розмірах. Двері сталеві двостулкові виготовляються на 

замовлення клієнта.  

Ширина  світлового проєму [mm] Висота   світлового проєму [mm] 

1250 2500 

Розміри дверей 

Розміри стандартних одностулкових дверей  

Розмір світлового проєму (Sj x Hj)  Розмір будівельного проєму (So x Ho) 
[mm] 800 x 2015 910 x 2050 

900 x 2015 1010 x 2050 

1000 x 2015 1110 x 2050 

Максимальні розміри двостулкових дверей 

Ширина  світлового проєму [mm] Висота   світлового проєму [mm] 
2500 2500 

Визначення розмірів 
Розміри для замовлення (розміри будівельного проєму) дверей сталевих суцільних  
ECO враховують: 

Монтажний проміжок по ширині 

на одну сторону дверей   

Монтажний проміжок по 

висоті  

для дверей одностулкових  з кутовою та охоплюючою коробкою  9 [mm] 5,5 [mm] 

для дверей одностулкових з внутрішньою коробкою  13,5 [mm] 15 [mm] 

для дверей двостулкових з кутовою та охоплюючою коробкою  7,5 [mm] 5,5 [mm] 

для дверей двостулкових з внутрішньою коробкою  12 [mm] 15 [mm] 

Вказаний розмір монтажного зазору не враховує місце для планок язичка замка, протизнімних штирів, формовок під  монтажні анкери, кишень петель з 

регулюванням 3D, а також для планок під електрозасув в одностулкових дверях – під які необхідно виконати точкові заглиблення в стіні.  

Якщо ж точкові заглиблення в стіні зробити не можливо (наприклад, монтаж в стальній конструкції) то монтажний проєм слід збільшити на:  

• 30 [mm] по ширині і 0 [mm] по висоті для одностулкових дверей  

• 30 [mm] по ширині і 20 [mm] по висоті для двостулкових дверей  

Наведені приклади не враховують опцій: планок під електрозасув для одностулкових дверей і кишень петель  з регулюванням 3D для одно- і 

двостулкових дверей. В такому випадку монтажний проєм слід збільшити на 15 [mm] по ширині для одностулкових дверей з електрозасувом, а також для

одно- і двостулкових дверей з петлями із 3D регулюванням. Охоплюючі коробки передбачають можливість збільшення товщини стіни + 20 [mm]. 

Обладнання 

Скління 

В стальних суцільних дверях ECO можна  

встановити скління з композитного безпечного скла 

- 33.1 (2B2) безпечне. Стандартні розміри скління, яке 

можна виконати на одній стулці дверей: 

Нестандартні розміри 

скління 

 

Скління розміром 

450 x 660 [mm] 
Скління розміром 

300 x 700 [mm] 

Скління розміром 

650 x 950 [mm] 

Скління розміром 

550 x 1100 [mm] 

Скління  

ø 400 [mm] 
Скління з нестандартними розмірами 

максимально 850 x 1100 [mm] 
для пасивної стулки максимально 765x1100 [mm] 

Кругле скління стандартно встановлюється на висоті 1600 [mm], рахуючи від низу стулки до центру скління.
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Сталеві дверні коробки Ручки

Двері сталеві суцільні ECO в стандартному виконанні мають кутову коробку. 

Двері також можуть бути з внутрішньою або охоплюючою коробкою.  

Рис. 7. Кутова 

коробка - стандарт 

 

Рис. 8. Торцева 

коробка. 

Рис. 9. Охоплююча коробка.

Ущільнення порогу 

Двері Eco в стандартному виконанні виготовляються без порогу (профілі 

коробки внизу з’єднані транспортною планкою, яку слід забрати або втопити 

а підлогу під час монтажу). Зовнішні сталеві суцільні двері  ECO 

виготовляються в версії з порогом та з відливом. Монтаж порогу – до 

підлоги, відлив слід закріпити на коробці. Існує можливість  

виготовлення дверей ECO з автоматичним порогом замість звичайного. 

rogu. 

 
- рівень підлоги

 
- поріг, що опускається  - поріг

Рис. 17. Нижня 

щілина в дверях 

без порогу. 

Рис. 18. Розріз через 

автоматичний поріг. 

Рис. 19. Розріз 

через поріг. 

Стандартна ручка виготовлена з поліпропілену з сталевою 

серцевиною. В стандартному виконанні ручки пропонуються в 

чорному кольорі. За бажанням клієнта можна двері оснастити ручками 

з нержавіючої сталі. Існує можливість застосування ручки-кнопки або 

ручки-штанги «антипаніка». 

Рис. 10. Ручка 

пластмасова 

стандарт. 

Рис. 11. Ручка- Рис. 12. Ручка 

кнопка з нержавіючої сталі. 

стандарт. 

Рис. 13. Ручка-кпопка  

з нержавіючої сталі. 

Рис. 14. Ручка 

із нержавіючої 

сталі на поділеній 

накладці. 

Рис. 15. Ручка-

кнопка з 

нержавіючої сталі 

на поділеній 

накладці. 

Рис. 16. Ручка-штанга 

«антипаніка». 

Дотягувачі 

Рис. 20. Дотягувач 

ліктьовий. 

Рис. 21. Дотягувач Рис. 22. Механізм черговості            

з шиною.                                             закривання стулок. 

 

Решітки вентиляційні 

Рис. 24. Решітка 

вентиляційна 

425 x 125 [mm] з 

сіткою. 
 

Вигляд 

ззовні 

Рис. 25. Решітка 

вентиляційна 480 

x 80 [mm]. 

Рис. 23. Два дотягувача з шиною i механізмом черговості закривання стулок. 
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Вигляд 

ззовні 
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Схема системи вентиляції для дверей ECO

Двері одностулкові

Рис. 26. Схема дверей одностулкових – розріз вертикальний з системою 

подачі повітря. 

Двері двостулкові 

Рис. 27. Схема дверей двостулкових – розріз вертикальний з системою 

подачі повітря. 

Оснащення дверей одностулкових: 

1. Комплект фурнітури ручка-кнопка на круглій розетці із нержавіючої сталі. 

ПРИМІТКА: немає циліндра і розетки для циліндра! 

2. Замок з защіпкою без  засуву. Немає можливості закрити двері на ключ. 

3. Закрита електромагнітна защіпка з монтажною пластиною з 

нержавіючої сталі. 

4. Нержавіючі петлі з регулюванням 3D. 

5. Привід, який виштовхує стулку з допоміжним реле, встановленим  зі 

сторони протилежної петлям. Затримка дії 5 с.  Довжина з’єднувального 

кабеля приводу складає 2 м.  

6. Дотягувач, ліктевий або із шиною, встановлюється з сторони петель. 

Дотягувач зменшує світловий проєм по висоті на 44 [mm]. 

 

Система вентиляції для сталевих суцільних одностулкових 

дверей призначений для подачі повітря в приміщення в 

системах димовидалення та для щоденного провітрювання.  

Мінімальна ширина стулки складає 900 [mm]. 

Система вентиляції дверей сталевих суцільних не відповідає 

стандартам PN-EN 1125 oraz PN-EN 179. 

Оснащення дверей двостулкових: 

1. Комплект фурнітури ручка-кнопка на розетці з нержавіючої сталі.  

ПРИМІТКА: немає циліндра і розетки для циліндра! 

2. Замок з защіпкою без  засуву - 2 шт. Немає можливості закрити двері на 

ключ. 

3. Закрита електромагнітна защіпка з монтажною пластиною з нержавіючої 

сталі – 2шт. 

4. Нержавіючі петлі з регулюванням 3D. 

5. Привід, який виштовхує стулку з допоміжним реле, встановленим  зі 

сторони протилежної петлям. Затримка дії 5 с.  Довжина з’єднувального 

кабеля приводу складає 2 м. 

6. Привід, який виштовхує пасивну стулку дверей, з допоміжним реле 

встановлюється зі сторони протилежної петлям. Затримка дії 15 с. Довжина 

з’єднувального кабеля приводу складає 2 м.   

7. Дотягувач з важелем тяги або із змінним каналом з функцією закривання  

встановлюється з сторони петель - 2 шт. Дотягувач зменшує світловий 

проєм по висоті на 44 [mm]. 

8.Автоматичний ригель механічний.  

9.Регулятор черговості закривання встановлюється на стороні петель.  

Система вентиляції для сталевих суцільних двостулкових 

дверей призначений для подачі повітря в приміщення в 

системах димовидалення та для щоденного провітрювання. 

Мінімальна ширина стулки активної складає 900 [mm], 

мінімальна ширина стулки пасивної складає 600 [mm]. 

Система вентиляції дверей сталевих суцільних не 

відповідає стандартам PN-EN 1125 або PN-EN 179.  
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Приклади варіантів виконання 

Moдель  A Moдель B Moдель C Moдель D  Moдель E
 

Moдель F Moдель G Moдель H

 

Moдель I Moдель J Moдель MMoдель  K                                   Модель L      Moдель N

Фрамуги  бічні та верхні 1) 

Зразок бічних та верхньої фрамуг ззовні    

Права фрамуга (PD)                   Ліва фрамуга (LD)     Права та ліва фрамуга 

                                                            (PD+LD) 

 
 

1
 

-J

Права фрамуга + 

верхня фрамуга 

(PD+GD) 

Ліва фрамуга + верхня 
фрамуга (LD+GD) 

Фрамуга права + ліва + 

верхня фрамуга  

(PD+LD+GD) 

Верхня фрамуга (GD) 

1) Maксимальна ширина бічної фрамуги 1000 mm. Мінімальна ширина бічної 300 mm. Максимальна висота верхньої фрамуги 1000 mm. Мінімальна висота верхньої фрамуги 300 mm.
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Розріз дверей ECO з бічними та верхніми фрамугами

A

Рис. 28. Двері одностулкові ECO з 

боковими та верхньою фрамугами  
Рис. 29. Верхня фрамуга –

вертикальний розріз. 

Рис. 32. Бічна фрамуга -

горизонтальний розріз. 

A

A

Рис. 30. Двері двостулкові ECO                                                          Рис. 31. Верхня фрамуга - 

з бічними та верхньою фрамугами  вертикальний розріз. 

Рис. 33. Бічна фрамуга -

горизонтальний розріз. 

Sj – ширина світлового проєму 

So – загальна ширина проєму  

Sdl – ширина лівої фрамуги 

Sdp – ширина правої фрамуги  

Hj – висота світлового проєму 

Ho – загальна висота проєму 

Hn – висота фрамуги 

Загальний максимальний проєм  в стіні для: дверей одностулкових з фрамугами дверей  двостулкових з фрамугами 

кутової і охоплюючої коробки 2440 x 2950 [mm] (So x H o) 3690 x 2950 [mm] (So x Ho) 

внутрішньої коробки 2543 x 3006 [mm] (So x Ho) 3796 x 3006 [mm] (So x Ho) 
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KAРTA TEХНІЧНA ДВЕРІ СТАЛЕВІ СУЦІЛЬНІ ЗОВНІШНІ І ВНУТРІШНІ 

Розміри для замовлення та розміри для монтажу  

Монтаж на стіні 

So+30 

So 

So+30 

Рис. 34. Монтаж до стіни дверей одностулкових з кутовою коробкою  Рис. 35. Монтаж до стіни дверей двостулкових з кутовою коробкою – горизонтальний  

- горизонтальний розріз. розріз. 

Рис. 36. Монтаж до стіни дверей одностулкових з кутовою коробкою - Рис. 37. Монтаж до стіни дверей одностулкових з кутовою  

вертикальний розріз. коробкою – вертикальний розріз. 

Монтаж на сталевій конструкції  

Рис. 38. Монтаж  до конструкції сталевої дверей одностулкових- Рис. 39. Монтаж до конструкції сталевої дверей двостулкових-

з кутовою коробкою – горизонтальний розріз. з кутовою коробкою  - горизонтальний розріз. 

Рис. 40. Монтаж на сталевій конструкції дверей одностулкових - Рис. 41. Монтаж на сталевій конструкції  дверей двостулкових- 

з кутовою коробкою – розріз вертикальний. з кутовою коробкою – розріз вертикальний. 

- Конструкція сталева 
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KAРTA TEХНІЧНA ДВЕРІ СТАЛЕВІ СУЦІЛЬНІ ЗОВНІШНІ І ВНУТРІШНІ 

Двері зовнішні одностулкові 

 

Двері зовнішні двостулкові  
 

Sdl 

So – ширина отвору, 

Sj – ширина світлового проєму, Sj = So - 110 [mm], 

Ho – висота отвору, 

Hj – висота світлового проєму, 

Hj = Ho - 50 [mm] у випадку з дверима з порогом, 

Emin – необхідний простір на відкривання стулки під 

кутом 90o, Emin = Sj + 140 [mm]. 

Дозвільні документи 

Технічний дозвіл  ITB AT -15-9397/2014 – двері внутрішні. 

PN-EN 14351-1+A1:2010 Вікна та двері. Стандарт виробів. Частина 1: Вироби без вогнестійкості та/i димовидалення – двері зовнішні. 

Сертифікат гігієнічний  225/322/242/2016. 

Дослідження 
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So – ширина отвору, 

Sdl – ширина світлового проєму для активної стулки, 

Sj – ширина світлового проєму для двох стулок дверей 

двостулкових,  

Sj = So – 140 [mm], 

Ho – висота отвору, 

Hj – висота світлового проєму, Hj = Ho - 50 [mm] у випадку 

дверей з порогом, 

Emin – вимога щодо відстані необхідної для відкриття 

активної стулки під кутом90o, 

Рис. 43. Монтаж дверей двостулкових перед проємом-

горизонтальний розріз. Рис. 43. Монтаж перед проємом -

горизонтальний розріз. 

Механічна стійкість дверей - Клас 3 відповідно до PN-EN 1192:2001 

Стійкість зовнішніх дверей до багаторазового відкривання та закривання - Клас 7 (500 тис. циклів) для дверей суцільних, Клас 6 (200 тис. циклів) для 

дверей із засклінням, для дверей внутрішніх - Клас 5 відповідно PN-EN 12400:2002. 

Звукоізоляція зовнішніх дверей одностулкових Rw 30dB по PN-EN ISO 10140-2 (2011) 

Коефіцієнт теплоізоляції дверей зовнішніх одностулкових суцільних  1,4 [W/m2K] по PN-EN ISO 10077-1:2007 

Коефіцієнт теплоізоляції дверей зовнішніх двостулкових суцільних 1,7 [W/m2K] по PN-EN ISO 10077-1:2007 
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Увага: Кольори, представлені в каталозі, слід розглядати виключно як  наглядні.
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Кольори 

Кольори дверей ECO в стандарті: 
 

Двері суцільні ECO можуть фарбуватися порошковою фарбою в будь який колір з палітри RAL (окрім кольорів перламутрових, відбиваючих та 

металічних) або кольори  RAL матова структура.  

Стулки дверей суцільних ECO пропонуються з плівковим покриттям «під дерево»:

Плівка «під дерево» для стулок внутрішніх дверей ECO:

Нестандартні кольори: 

інша структура RAL, кольори матові  



 

 
 

 
 

 УМОВИ ГАРАНТІЇ 
Двері сталеві суцільні зовнішні та внутрішні 

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ГАРАНТІЇ 
1. Гарантія дійсна в країні, на території якої був куплений виріб компанії WISNIOWSKI,  що в подальшому називається 

Виробником, і стосується виробів, які куплені в торгових представництвах,  пов’язаних з виробником. Адреса 

Виробника:  33-311 вул. Вельоглови, 153. Польща.  
2. Гарантійні зобов’язання поширюються тільки на дефекти, які викликані причинами, що знаходяться в самому 

виробі; в виробах, які зберігаються і складуються в закритих, сухих та провітрюваних приміщеннях, що 

вважаються нормальними умовами навколишнього середовища. Гарантія не поширюється на пошкодження, 

спричинені під час транспортування, здійснюваного Клієнтом. 

3. Основою для виставлення претензій згідно гарантії є документ, що підтверджує купівлю та правильно заповнений  

гарантійний талон (гарантійний талон видається в Торгових представництвах). 

4. Рекламаційну заявку приймає представництво, в якому був куплений виріб. 

5. Рекламаційна заявка повинна подаватись негайно (не пізніше, ніж до завершення 14 днів) після виявлення 

дефекту або викликаною ним несправністю в письмовій формі. Про явні дефекти необхідно заявляти до 

встановлення Виробу. Використання несправного виробу заборонене, оскільки це може викликати загрозу 

безпеки споживачів і невиправдано збільшити обсяги витрат на ремонт. За збиток, який виник в результаті 

використання дефектного або пошкодженого виробу, Виробник відповідальності не несе. 

6. В рамках гарантії Виробник не несе відповідальності за збитки, які виникнуть в майні Користувача, окрім виробу, 

на який надається гарантія.  

7. Обґрунтованість будь яких можливих рекламацій поставлених виробів може відноситись тільки і виключно до 

діючих стандартів, документації Постачальника або інших документів, затверджених Покупцем та які прикладені 

до даного замовлення.  

 

2. ТЕРМІНИ ГАРАНТІЇ НА ВИРІБ  
Гарантію на належне функціонування виробу Виробник дає терміном на 2 роки з дня купівлі, але не більше ніж на 2 

роки та 6 місяців з дати виготовлення виробу, що вказана на паспортній табличці виробу, при умові встановлення та 

експлуатації виробу у відповідності з Керівництвом по встановленню та експлуатації, а також призначенням.  

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ВИРОБУ - ДОПОМІЖНІ ПОЛОЖЕННЯ 

- Гарантія не поширюється на компоненти, які підлягають нормального експлуатаційному зносу у зв’язку з їх 

функцією або властивостями матеріалу (наприклад, батареї, прокладки, щіткові ущільнювачі і т. д.). 

- Гарантія на скло, що використовується в алюмінієвій та сталевій столярці, дається на 5 років і поширюється на 

герметичність склопакетів, втрату прозорості, збереження зчеплення багатошарового скла (за виключенням 

крайової смуги шириною 100 мм від краю скла и країв отворів). Гарантія не поширюється на тріщини скла, які 

викликані зовнішніми, механічними або тепловими діями.  

- Допускаються відхилення кольору виробу, скерованих на виробництво в різних виробничих партіях. 

- Допускається деформація скла, яке піддавалось процесу теплового гартування. 

- У випадку ремонту гарантійний термін продовжується на час проведення ремонту, починаючи з дати прийняття 

рекламації Виробником, за умови, що ремонт був пов'язаний з обґрунтованою рекламацією.  

- На куплені запасні частини, встановлені після первинного періоду гарантійного терміну виробу, гарантійний 

термін складає 12 місяців від дати купівлі. Після ремонту виробу з використанням таких запасних частин гарантія 

поширюється тільки на ці частини. Замінені частини стають власність Виробника чи уповноваженої Виробником 

компанії, що виконувала сервісне обслуговування. 

 

3. ГАРАНТІЯ НА КОРОЗІЙНУ СТІЙКІСТЬ: 
a) 10 років для алюмінієвої столярки, пофарбованої порошковими поліефірними фарбами – рахуючи з дати 

продажу (проте не більше ніж 10 років і 6 місяців від дати виготовлення): 

Гарантійний термін скорочується, якщо виріб встановлено в агресивному середовищі: 

- Для елементів, встановлених ззовні в міських районах в глибині континенту або на узбережжі з 

м’яким кліматом (С3 * середній ризик корозії) 8 років, 

- Для елементів, встановлених всередині (басейни, хімічне обладнання) або ззовні в промислових 

районах в глибині континенту або в міських районах на узбережжі  (С4 * високий ризик корозії) 5 років. Умовою 

надання 5-річної гарантії на вироби, встановлені в середовищі С4*, є вказання цієї інформації на етапі 

оформлення замовлення.  В протилежному випадку гарантія надається на період 2 роки. 

- Для елементів, встановлених ззовні в промислових районах з високою вологістю або з високим 

вмістом хлоридів (узбережжя) (С5-1* дуже високий ризик корозії) - 3 роки. Умовою надання 3-річної гарантії на 

вироби, встановлені в середовищі С5-1* є вказання цієї інформації на етапі оформлення замовлення. В 

протилежному випадку гарантія надається на термін 18 місяців. 

- Для елементів, встановлених ззовні поблизу моря в помірних регіонах (С5-М* дуже високий ризик 

корозії) - 12 місяців. Умовою надання гарантії на вироби, встановлені в середовищі С5-М* є вказання цієї 

інформації на етапі оформлення замовлення. В протилежному випадку вироби,  встановлені в середовищі  С5-М, 

гарантією не охоплюються. 

- Вироби, які експлуатуються ближче, а ніж 500 метрів від берегової лінії моря, виключені з гарантії на 

корозійну стійкість.  

b) 5 років на сталеві суцільні двері - починаючи з дати продажу (проте не більше ніж 5 років та 6 місяців від 

дати виготовлення). 

- Гарантійний термін скорочується, якщо виріб встановлено в дуже агресивному середовищі:   

- Для фарбованих елементів та елементів з листового металу  з покриттям, встановлених ззовні в міських районах в 

глибині континенту або на узбережжі з м’яким кліматом (С3 * середній ризик корозії) -  - 4 роки. 

- На вироби, виготовлені з оцинкованої сталі, не пофарбовані, встановлені ззовні в міських районах в глибині 

континенту або на узбережжі з м’яким кліматом (С3 * середній ризик корозії) гарантія не поширюється. 

- Вироби, які експлуатуються в середовищі С4, С5-1, С5-М та ближче, ніж в 500 метрах від берегової лінії моря, 

виключені з гарантії на корозійну стійкість. 

е) Гарантія на корозійну стійкість на фурнітуру та аксесуари, а також електричне обладнання: 

- Для виробів, встановлених в середовищі С1, С2, С3 надається на період 24 місяці. 

- Вироби, встановлені в середовищі С4, С5-1 та С5-М виключають з гарантії на корозійну стійкість. 

 

4. УМОВИ НАДАННЯ ГАРАНТІЇ НА ПОКРИТТЯ, НАНЕСЕНІ МЕТОДОМ ТЕРМОДРУКУ ТА ПОКЛЕЙКИ 
- Гарантія поширюється на випадки відсутності адгезії фарби, лущення покриття, утворення бульбашок та відколів. 

- Гарантія на покриття, нанесені методом лакування, поширюється на втрату блиску та зміну кольору у відповідності 

із значенням параметру ΔЕ, встановленим в додатку № 7 до технічних вказівок  QUALICOAT www.qualicoat.net 

(термін гарантії 1,5 роки). 

- Втрата блиску відбувається прямо пропорційно впливу сонячного випромінювання, можлива поява плям та 

розводів (не охоплені гарантією). 

- Не є недоліком відмінності кольору покриття DEKOR в межах одного і того ж малюнка та відтінку не менше 15%. 

- Допускаються відмінності в відтінках виробів, скерованих на виробництво в різних виробничих партіях,  а також 

елементів виробів та самих виробів, що виготовляються різними виробничими технологіями.  

- Старіння лакофарбового покриття є звичайним процесом, в результаті якого можуть виникнути відмінності в 

кольорі між продуктами, виготовленими з різних матеріалів та пофарбованих у відповідності з різними 

технологіями. 

- У випадку лакування так званих теплих профілів  (для дверей з термоізоляційною прокладкою) лакове покриття на 

прокладці може мати гіршу якість та властивості, що по суті не є дефектом.   

- Гарантія не поширюється на лаковані елементи, на яких дефекти, що виникли під час експлуатації, перевищують   

0,25% від загальної площі. 

- Гарантія поширюється на покриття на поверхнях, важливих з точки зору зовнішнього вигляду та придатності 

виробу.  До цих поверхонь не відносять краї, великі заглибини,  другорядні поверхні, місця підвішування, місця, не 

покриті лаком, краї отворів і технологічних розрізів.  

- Гарантія не поширюється на покриття, пошкодження яких були викликані впливом температури понад 70оС на 

лаковану поверхню. 

- Гарантія на нанесені покриття надається за умов дотримання вимог та правил технічного обслуговування, 

наведених в Керівництві з монтажу та експлуатації або в виконавчій документації, що поставляється разом з 

виробом.   

- Всі виявлені пошкодження покриття повинні бути негайно видалені чи усунені компетентними спеціалістами.   

- Оцінка лакофарбового покриття проводиться у відповідності з рекомендаціями. 

- Візуальний огляд елементів, що використовуються ззовні, слід здійснювати неозброєним оком з відстані 5 метрів, а 

елементів, що використовуються в середині – з відстані 3 метрів. 

 

5. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
1. Під час гарантійного терміну будуть усуватися всі підтверджені документально дефекти виробу, викликані 

помилками в матеріалі або помилками при виробництві.  

2. Виробник зобов’язується усунути всі дефекти виробу або замінити виріб на новий -  спосіб обирає Виробник.  Це 

умова не виключає можливості прийти до згоди іншим способом, наприклад, шляхом домовленостей з приводу 

зниження ціни. 

3. Виробник зобов’язується виконувати ремонт протягом 30 днів з дня отримання рекламації. Термін ремонту 

Виробу може бути збільшений  у випадку необхідності заміни компонентів, які Виробник повинен привезти від 

постачальників або у зв’язку з несприятливими погодними умовами в місцях рекламації, котрі унеможливлюють 

технологічний процес, необхідний для ремонту; у цьому випадку термін виконання ремонту не буде перевищувати  

60 днів з дня пред’явлення рекламації.  

4. В ситуаціях, коли виріб вимагає ремонтних робіт на висоті вище 2 м від рівня землі, заявник рекламації забезпечує 

сервісному персоналу безпечний доступ до Виробу.   

5. Якщо виявлені дефекти лакофарбового покриття після остаточного ремонту виробу (його не можливо 

демонтувати),  Клієнт не може вимагати від Гаранта повторного порошкового фарбування. В такій ситуації 

Виробник у випадку обґрунтованих претензій виконує ремонт на місці у Клієнта відновлюючими фарбами, які 

можуть відрізнятися відтінком та структурою від оригінального покриття. 

 

Гарантійне обслуговування не буде здійснюватися у випадку: 

1. Видалення чи знищення Інформаційної таблички, що не дозволяє прочитати інформацію, яка на ній знаходилась.  

2. Пошкоджень, які виникли внаслідок неправильного транспортування та зберігання виробів під час встановлення 

або внаслідок експлуатації виробу не по призначенню.  

3. Пошкоджень, що є наслідком умисної дії.  

4. Встановлення, виконане некомпетентною особою**,  не у відповідності з Керівництвом по встановленню та 

обслуговуванню або не у відповідності з принципами будівельної справи.  

5. Невідповідного обслуговування та обслуговування невідповідно до Інструкції  по встановленню та використанню 

дефектного виробу.  

6. Пошкодження покриття, які виникли в результаті невиконання технічного обслуговування або недотримання 

правил технічного обслуговування лакофарбових покриттів, наведених в Керівництві по встановленню та 

обслуговуванню або в виконавчій документації, які поставляється разом з виробом.  

7. Вплив зовнішніх факторів, таких як: вогонь, вода, солі, кислоти, луги, органічні розчинники, які містять складні 

ефіри, спирти, ароматичні речовини, ефір гліколя або хлоровані вуглеводневі матеріали та інші хімічні речовини, 

які діють агресивно, (наприклад, цемент, вапно, абразиви та миючі засоби, які викликають зменшення кількості 

матеріалу або подряпини) або аномальні погодні умови, стихійні лиха та форс-мажорні обставини.  

8. Перешкод в роботі керуючого пристрою, викликаних сильним електромагнітним полем від розташованого 

поблизу енергетичного та радіообладнання.  

9. Пошкодження чи несправності електричного обладнання, які виникли не з вини компанії Wisniowski, викликані, 

зокрема: грозовими розрядами, попаданням рідин, механічними пошкодженнями, неправильною напругою, а 

також іншими зовнішніми факторами.  

10. Модифікацій або конструктивних змін, які зроблені користувачем або третіми особами, не вповноваженими для 

цього Виробником.  

11. Ремонт, здійснений некомпетентними ** або не вповноваженими Виробником особами. 

12. Використання неоригінальних запчастин або допоміжних пристроїв інших виробників без письмової згоди 

Виробника.  

13. Невиконання дій,  заходів, передбачених в Керівництві по встановленню та обслуговуванню, які користувач 

виробу повинен виконувати самостійно та за свій рахунок.  

14. Не проведення платного періодичного огляду виробу, передбаченого в Керівництві по встановленню та 

обслуговуванню, що підтверджено записом в гарантійному талоні чи звітом про виконання технічного огляду.  

15. Якщо Користувач не погоджується на усунення дефектів в порядку, передбаченому Виробником.  

У випадку виявлення дефекту виробу, про який можна заявити у формі рекламації перед його монтажем,   

Виробник не зобов’язаний оплачувати витрати по демонтажу та повторному монтажу виробу на об’єкті, якщо для 

усунення дефекту потрібен демонтаж.  

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1. До Виробу прикладається Керівництво по встановленню та обслуговуванню, Гарантійний талон. 

2. Витрати на ремонт  несправностей та дефектів, не підлягаючих обслуговуванню, несе особа, яка викликала сервіс 

Виробника.  

3. У випадку необхідності передачі вузла для експертизи до постачальника  період розгляду рекламації може  бути 

продовжений. 

4. Гарантія на виріб не виключає, не обмежує та не припиняє прав Покупця, що випливає з правил про гарантію за 

приховані  недоліки проданих продуктів. 

5. Інші характеристики виробів, які не описані в Умовах гарантії, викладені в Прайс-листах для відповідної групи 

виробів в описі стандартного виконання.  

6. З питань, не врегульованих даними умовами, використовуються загальні положення законодавства. 

* -  Ступінь корозійної агресивності навколишнього середовища відповідно PN-EN 12944-2:2010 Лаки та фарби - 

захист від корозії сталевих конструкцій системами захисних покриттів - Частина 2: Класифікація умов 

навколишнього середовища.   

** - Компетентна особа - особа, яка володіє необхідними інструкціями, належним чином підготовлена, з  

кваліфікацією, що випливає із знань та практичного досвіду, та забезпечує виконання монтажу правильно та 

безпечно. 

ДЯКУЄМО ЗА ВИБІР МАРКИ  WISNIOWSKI 
Нагадуємо Вам, що тільки професійний монтаж, правильна експлуатація та технічне обслуговування виробу забезпечують повне задоволення, 

 а також безпечне та довготермінове використання. 

WISNIOWSKI UKRAINE
м. Львів, вул. Липова Алея, 1
Тел. +38 (032) 240-88-80,
+38 (067) 676-50-32

www.bramy.com.ua
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