OSNOVNA TEHNIČNA NAVODILA
SMER ODPIRANJA

MINIMALNI
NASTAVEK ZIDU ZA
PRIMERNO MONTAŽO
PODBOJA

Cene so v € brez DDV!
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Cene so v € brez DDV!
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Cene so v € brez DDV!
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Cene so v € brez DDV!
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PRIPRAVA ZIDNIH ODPRTIN – KLASIK

GLOBINA
DEBELINA ZIDU
PODBOJA
80
80 (-0 / +5)
100
100 (-15 / +15)
125
125 (-15 / +15)
150
150 (-15 / +15)
175
175 (-15 / +15)
200
200 (-15 / +15)
230
230 (-15 / +15)
250
250 (-15 / +15)
280
280 (-15 / +15)
300
300 (-15 / +15)
330
330 (-15 / +15)
550
550 (-15 / +15)
(samo v primeru popolnoma ravnih sten)

ŠIRINA KRILA
650
750
850
950
1050

ŠIRINA ZIDNE ODPRTINE
680 (-5 / +20)
780 (-5 / +20)
880 (-5 / +20)
980 (-5 / +20)
1080 (-5 / +20)

VIŠINA KRILA
2000
2100

VIŠINA ZIDNE ODPRTINE
2020 (-5 / +15)
2120 (-5 / +15)
*od nivoja gotovega poda

Vse dimenzije so v mm!!
DIMENZIJE KRIL IN PODBOJA

Cene so v € brez DDV!
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PRIPRAVA ZIDNIH ODPRTIN – TRENDLINE

GLOBINA
DEBELINA ZIDU
PODBOJA
/
/
100
100 (-15 / +15)
125
125 (-15 / +15)
150
150 (-15 / +15)
175
175 (-15 / +15)
200
200 (-15 / +15)
230
230 (-15 / +15)
250
250 (-15 / +15)
280
280 (-15 / +15)
300
300 (-15 / +15)
330
330 (-15 / +15)
550
550 (-15 / +15)
(samo v primeru popolnoma ravnih sten)

ŠIRINA KRILA
624
724
824
924
1024

ŠIRINA ZIDNE ODPRTINE
700 (0 / +20)
800 (0 / +20)
900 (0 / +20)
1000 (0 / +20)
1100 (0 / +20)

VIŠINA KRILA
1987
2087

VIŠINA ZIDNE ODPRTINE
2020 (-5 / +15)
2120 (-5 / +15)
*od nivoja gotovega poda

Vse dimenzije so v mm!!
DIMENZIJE KRIL IN PODBOJA

Cene so v € brez DDV!
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PRIPRAVA ZIDNIH ODPRTIN – REVERSO

GLOBINA
DEBELINA ZIDU
PODBOJA
80
80 (-0 / +5)
100
100 (-15 / +15)
125
125 (-15 / +15)
150
150 (-15 / +15)
175
175 (-15 / +15)
200
200 (-15 / +15)
230
230 (-15 / +15)
250
250 (-15 / +15)
280
280 (-15 / +15)
300
300 (-15 / +15)
330
330 (-15 / +15)
550
550 (-15 / +15)
(samo v primeru popolnoma ravnih sten)

ŠIRINA KRILA
600
700
800
900
1000

ŠIRINA ZIDNE ODPRTINE
680 (0 / +20)
780 (0 / +20)
880 (0 / +20)
980 (0 / +20)
1080 (0 / +20)

VIŠINA KRILA
1975
2075

VIŠINA ZIDNE ODPRTINE
2020 (-5 / +15)
2120 (-5 / +15)
*od nivoja gotovega poda

Vse dimenzije so v mm!!
DIMENZIJE KRIL IN PODBOJA

*POZOR – različne širine in višine oblog na
strani nasadil in strani brazde

Cene so v € brez DDV!
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PRIPRAVA PRAGOV

Cene so v € brez DDV!
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Pomembne opombe
1. Pridružujemo si pravico do sprememb v proizvodnem programu ter na konstrukcijah in materialu.
2. Les je naraven izdelek. Barvne in strukturne razlike ne morejo biti predmet reklamacije.
3. Cene so v EUR, neto, brez davka na dodano vrednost, pariteta EXW.
4. Ob predplačilu kupcu priznamo 3 % popusta pod pogojem, da je poravnal vse zapadle obveznosti.
5. Ponudba / potrditev naročila
Prvi pogoj za sklenitev pogodbe je naše pisno potrdilo naročila.
Stranka mora naročilo skrbno preveriti. Predviden dobavni rok, ki ga določimo sami, začne teči po razrešitvi vseh tehničnih vprašanj.

6. Spremembe naročila
Sprememba naročila se poda v pisni obliki v roku treh delovnih dni.
Če kupec po preteku tega roka ne predlaga sprememb, se šteje, da se z naročilom strinja.
Vsakršne spremembe ali odpovedi so po preteku tridnevnega roka dovoljene le ob povrnitvi stroškov:
- V obdobju od 4 do 7 delovnih dni po prejemu našega potrdila naročila:
30 % vrednosti spremenjene pozicije
- 8 ali več delovnih dni po naši potrditvi naročila:
100 % vrednosti spremenjene pozicije
Izdelano blago je na razpolago naročniku.
Za spremenjene postavke nam mora kupec posredovati novo naročilo.
Za naročila, spremenjena po več kot 8 dneh, si pridružujemo pravico do spremembe dobavnega roka.
Možne spremembe: količina in/ali tip vrat, vrsta furnirja, mere, smer odpiranja (levo / desno).

7. Polnjenje palet
Vratna krila pakirana v folijo:
Vratna krila pakirana v karton:
Polnilo RS, funkcijska vrata:
Stilna in DESIGN-vratna krila:
Podboji s 65 mm širokimi oblogami:

Cene so v € brez DDV!

50 kosov / paleta
45 kosov / paleta
40 (20) kosov / paleta
30 kosov / paleta
45/100, 36/120, 36/150, 36/175, 27/230, 18/280, 18/330 kosov / paleto glede na globino podboja
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NAVODILO ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE NOTRANJIH VRAT
1. NAMEN UPORABE
Vrata pravilno opravljajo svojo nalogo, ko so namenu primerno izbrana in pravilno montirana. Odpiranje in zapiranje vrat se izvajata izključno z uporabo kljuke. Notranja vrata
podjetja LIP BLED so namenjena vgradnji v suhe prostore, s sobno temperaturo in z vlažnostjo zraka med 30 in 60 % ter manjšimi klimatskimi razlikami med prostori, ki jih ločujejo.
Osnovne izvedbe notranjih vrat ustrezajo klimatski kategoriji A2, po SIST EN 1121 in SIST EN 12219 (topla stran 23 °C in 30-% RZV, hladna stran 18 °C in 50-% RZV);
RZV = relativna zračna vlaga.
Metoda preskušanja vratnih kril po SIST EN 1121:
Topla stran
Klimatska kategorija A
23 ºC in 30-% RZV
Klimatska kategorija B
23 ºC in 30-% RZV
Klimatska kategorija C
23 ºC in 30-% RZV
Klimatska kategorija D
23 ºC in 30-% RZV
Zahteve in klasifikacija za vratna krila po SIST EN 12219:
Zavitost
Razred 0
Ni zahtev
Razred 1
8 mm
Razred 2
4 mm
Razred 3
2 mm

Hladna stran
18 ºC in 50-% RZV
13 ºC in 65-% RZV
3 ºC in 85-% RZV
-15 ºC

Vzdolžna usločenost
Ni zahtev
8 mm
4 mm
2 mm

Prečna usločenost
Ni zahtev
4 mm
2 mm
1 mm

Če nameravate vrata vgraditi med prostore z večjimi klimatskimi razlikami (vhodi v stanovanje, predsobo, klet, podstrešje, kurilnico, sušilnico, shrambo, kopalnico, stranišče …) ali v
prostore z vlažno klimo (nad 60-% RZV), priporočamo nakup vrat z vgrajenim stabilizatorjem, parno zaporo ali nakup vrat z višjo klimatsko odpornostjo, in sicer B2 ali C2. Vprašajte
prodajalca za nasvet.
Če so vrata izpostavljena dodatnim vplivom okolja (bližnji vir toplote, neposredna sončna svetloba, vlažilci zraka in podobno), ne jamčimo za ravnost in spremembo barvnega tona
vrat.
Notranja vrata podjetja LIP BLED imajo mehansko odpornost razreda 1, po SIST EN 1192. Če želite močnejšo izvedbo vrat, se po nasvet obrnite na prodajalca.

2. SKLADIŠČENJE
Notranja vrata se skladiščijo v temnem in suhem prostoru, z relativno zračno vlago od 30 do 60 %, v originalni embalaži in na ravnem podstavku, ki je dvignjen od tal. Lahko so
zložena pokončno, vendar podložena in podprta (preprečiti moramo neposredni stik s steno z uporabo kartona …), tako da je preprečeno navlaževanje in krivljenje. Sončna svetloba
povzroča obarvanje furnirja, zato je v primeru skladiščenja v svetlem prostoru treba furnirana vratna krila, ki so embalirana v PE-folijo, zaščititi s temnim prekrivalom, prepustnim za
zrak in vlago.

3. VGRADNJA NOTRANJIH VRAT
Vrata pravilno opravljajo svojo funkcijo, ko so namenu primerno izbrana in pravilno vgrajena. Vrata se vgradijo v suhe prostore, z relativno zračno vlago med 30 in 60 %.
Pozor! Novozgrajene objekte je potrebno pred montažo ustrezno osušiti in nato redno zračiti.
Pri vgradnji je treba upoštevati priložena montažna navodila. Še posebej v primeru funkcijskih vrat, pri katerih je montaža specifična in zahtevnejša. Priporočamo, da vrata naročite
skupaj z montažo, ki jo izvede naša pooblaščena montažna ekipa. Vrata lahko montirate sami, vendar s tem za pravilno sestavo podboja in vgradnjo odgovarjate sami.

4. VZDRŽEVANJE
Notranja vrata ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. Čistijo se z rahlo vlažno krpo. V primeru vztrajnih ali osušenih madežev priporočamo uporabo čistilnega alkohola. Po potrebi
se nasadila in ključavnica namažeta z grafitom ali z grafitno mastjo. Oljene površine se čistijo, na kolikor je možno suh način, z omelom za prah ali z rahlo vlažno krpo, z dodatkom
čistila za oljene površine. Površino je treba po potrebi obnavljati z manjšimi nanosi olja. Če je površina precej načeta, umazana tudi v porah, jo je najbolje očistiti vseh nanosov olja z
nitro redčilom. Ko je obdelovanec popolnoma suh, ga je treba fino obrusiti, odstraniti prašne delce (obrisati in posesati) ter ponovno naoljiti v toliko nanosih, da je površina ustrezno
zaščitena.

5. KONEC ŽIVLJENJSKEGA CIKLA
Pri reciklaži je treba upoštevati direktivo 2008/98/ES o odpadkih v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki in izdelek po življenjski dobi ustrezno deponirati/reciklirati.
Kategorija odpadka
Agregatno stanje
Nevarnost odpadka
Številka odpadka

Les A IV
Trdno
Varen
17 02 01

V nobenem primeru takšnega odpadka ne smemo kuriti ali ga zavreči v okolje. Krilo in podboj odložimo med kosovni odpad. V sklopu nadaljnje obdelave se takšen odpadek
ustrezno deponira ali posebno predela v pristojnem podjetju.
Želimo vam dolgo in brezskrbno uporabo naših vrat.
LIP BLED, Junij 2022

Cene so v € brez DDV!

NU20200201
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Splošni prodajni pogoji LIP BLED
1. SPLOŠNO
1.1. Navedeni splošni prodajni in dobavni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, sklenjene med LIP BLED, d.o.o., kot prodajalcem, in naročnikom blaga oz. kupcem.
1.2. V primeru neveljavnosti posameznih delov splošnih prodajnih in dobavnih pogojev to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

2. SKLENITEV POGODBE
2.1. Spremembe ali dopolnitve pogodbe kakor tudi odstopanja od splošnih prodajnih in dobavnih pogojev morajo biti sklenjena v pisni obliki.

3. CENA, PLAČILO in ZAVAROVANJE PLAČIL
3.1. Vse cene po ceniku so brez davka na dodano vrednost. Če niso dogovorjeni drugačni plačilni roki, celoten znesek zapade v plačilo v 8 dneh po izdaji računa; kar velja za pravne osebe. Fizične osebe so
dolžne naročeno blago plačati po predračunu na osnovi ponudbe. Kupec je svoje obveznosti dolžan poravnati z gotovino ali nakazilom sredstev na bančni račun prodajalca. Vsaka druga oblika poravnave
obveznosti je možna samo ob predhodnem soglasju prodajalca.
3.2. Terjatev se lahko tudi zavaruje z bančno garancijo, s katero se banka kupca zaveže, da bo dolg poravnala po pogojih iz garancije, če kupec ali dolžnik tega ne bo sposoben, ali z dokumentarnim
akreditivom, ki ga kupec odpre v korist LIP BLED, d.o.o., pri čemer se plačilo opravi na podlagi dokumentacije, ki je dogovorjena med kupcem in prodajalcem ter določena v pogodbi.
3.3. Če kupec svojih obveznosti ne poravna v valutnem roku oz. če v tem roku niso vnovčeni instrumenti zavarovanja plačila, mu prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti od poteka valutnega roka do
plačila. Kupec je zamudne obresti dolžan poravnati v roku 15 dni od datuma obračuna obresti. Pri plačilni zamudi je potrebno poravnati tudi vse stroške opominov. Za dan plačila se šteje datum, ko denarna
sredstva prispejo na upnikov račun.
3.4. Ob uveljavljanju delne reklamacije kupec nima pravice zadrževati plačila nespornega dela fakture.

4. LASTNINSKI PRIDRŽEK
4.1. Prodajalec si do popolnega plačila kupnine, pridržuje lastninsko pravico na stvari, ki je predmet pogodbe. Kupec lahko v času trajanja prodajalčeve lastninske pravice s stvarjo razpolaga v okviru svoje
redne dejavnosti. Če kupec v tem času stvar proda tretji osebi, prodajalcu s tem odstopi vse terjatve, ki jih pridobi do tretje osebe iz naslova prodajnih pogodb. Kupec blaga je dolžan svojega kupca seznaniti
z obstojem klavzule o lastninskem pridržku, sicer je odškodninsko odgovoren. O nastanku svojih terjatev do tretjih oseb bo kupec nemudoma obvestil prodajalca.
4.2. Iz odstopljenih terjatev prodajalec poplača svoj zahtevek za plačilo kupnine skupaj z obrestmi in stroški. Kar izterja več, je dolžan izročiti kupcu. Če kupec plača kupnino v celoti ali če po popolnem
plačilu iz dela odstopljenih terjatev prodajalcu ostanejo še druge odstopljene terjatve, jih mora prodajalec nemudoma povratno odstopiti kupcu.
4.3. Dobavljeno blago ostane last prodajalca LIP BLED, d.o.o., do njegovega dokončnega plačila. Kupec mora do poplačila z blagom ravnati kot dober gospodar.
4.4. Kupec je dolžan takoj pisno obvestiti LIP BLED, d.o.o., če je bilo blago, ki je predmet pridržne pravice, zastavljeno oz. je bil na njem uveljavljen zahtevek tretjih oseb oz. je bila lastninska pravica LIP
BLED, d.o.o., kakor koli kršena.
4.5. V primeru odstopa od pogodbe je kupec že dobavljeno blago, ki je predmet pridržne pravice, v roku 8 dni dolžan nepoškodovano vrniti dobavitelju - prodajalcu.

5. DOBAVNI ROK
5.1. Okvirni dobavni rok je določen v ponudbi. Končni dobavni rok definira prodajalec v pisni potrditvi naročila.
5.2. Dobavni rok je pravilno izpolnjen, če je blago ob njegovem izteku pripravljeno na odpremo kupcu.
5.3. Razlogi, ki jih je pripisati višji sili, dobavni rok podaljšajo.
5.4. Posebne okoliščine (motnje v proizvodnji, zamude pri dobavah surovin in pomožnih materialov, stavke) lahko dobavni rok podaljšajo. V tem primeru se dobava blaga v roku treh tednov po potrjenem
roku še šteje za pravočasno.
5.5. Izpolnitev dobavnih rokov pogojuje izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti naročnika, še posebej pravočasno plačilo dogovorjenega predplačila.

6. DOBAVA
6.1. Če ni drugače dogovorjeno, kot odpremno mesto velja skladišče prodajalca. Način odpreme blaga določi prodajalec.
6.2. Poškodbe embalaže in blaga ter razlike v količini blaga mora kupec notificirati takoj in jih navesti na obrazec CMR, ki ga podpiše tudi voznik.
6.3. Kasnejše reklamacije kakovosti blaga se upoštevajo v skladu s pogoji garancije.
6.4. Dolžnost kupca je, da za razkladanje zagotovi primerno osebje, opremo in ustrezen skladiščni prostor.
6.5. Če ni drugače dogovorjeno, velja pariteta ExW.
6.6. Če ni drugače dogovorjeno, se transport opravi na račun in tveganje kupca. Transportno zavarovanje se sklene le na izrecno zahtevo in račun kupca.
6.7. Če pri transportu pride do zamude, na katero LIP BLED, d.o.o. kot prodajalec nima vpliva, ta za dobavni rok ne jamči več.
6.8. Dopustne so delne dobave.

7. REŠEVANJE REKLAMACIJ
7.1. Kupec mora blago takoj po prejemu pregledati in ugotoviti morebitne pomanjkljivosti. Specifikacijo in opis napak mora kupec sporočiti prodajlacju na zanesljiv način najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga
7.2. V primeru grajanja napak, je kupec dobavljeno blago dolžan ustrezno razložiti in skladiščiti kot dober gospodar ter omogočiti prodajalcu, da opravi pregled blaga.
7.3. Če prodajalec prizna reklamacijo, v dogovorjenem roku manjkajoči del nadomesti, izboljša ali izstavi dobropis.

8. GARANCIJA
8.1. Nadaljnja predelava, obdelava ali nestrokovna uporaba blaga izključuje kakršno koli garancijo ali jamčevanje prodajalca.

9. ODSTOP OD POGODBE
9.1. Če dobava zaradi višje sile ni mogoča, si LIP BLED, d.o.o., pridržuje pravico do odstopa od pogodbe brez nadomestitve škode.
9.2. Če naročnik ne izpolni vseh pogodbenih obveznosti, si prodajalec pridržuje pravico do odstopa od pogodbe ter uveljavljanja morebitne škode.

10. NADOMESTITEV ŠKODE
10.1. Če se prodajalcu LIP BLED, d.o.o., dokaže groba malomarnost, se obveže kupcu nadomestiti nastalo škodo.
10.2. Kupcu v nobenem primeru ne pripada nadomestilo za izpadli dobiček.

Cene so v € brez DDV!
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11. PRAVO, KRAJ IZPOLNITVE OBVEZNOSTI in PRISTOJNO SODIŠČE
11.1. Za reševanje vseh morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kranju. Kraj izpolnitve vseh obveznosti je odpremno skladišče. Pri sklepanje pogodb z LIP BLED, d.o.o., velja slovensko pravo.

Cene so v € brez DDV!
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