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GARANCIJSKA IZJAVA 
ZA FINPROTECT ZAŠČITE ZA VRATA                                                         
 

Spoštovani kupci! 

 

Kot uvozniki in distributerji zaščit za vrata FINPROTECT artiklov ND5090 in ND9090  za Slovenijo, 

pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da so zaščite izdelane iz sintetičnega materiala 

polipropilen dobavitelja ELTON b.v. iz Nizozemske in so atestirane na 80.000 odpiranj.   

 

Opis delovanja: s Finprotektom preprečimo dostopnost do tečajev vrat na obeh straneh. Trajnost 

uporabe je bila atestirana na 80.000 odpiranj in atest ni pokazal vidnih ali funkcijskih sprememb. 

Namen uporabe je predvsem v območju sanitarij in kuhinj šol in vrtcev in s pripadajočimi predpisi. 

Uporaba je predvidena na običajnem temperaturnem obsegu od -5°C do +30°C in z največjim 

dovoljenim kotom odpiranja 170°. Odgovornost monterja je oceniti, da kot odpiranja ni večji od 

dovoljenega, sicer garancija ne velja. Material je odporen na večino kemičnih kontaktnih materialov, 

tudi na akrilne lake in na vse vrste čistil. Kot polipropilen material ima rok staranja ca. 50 let, paziti 

velja, da za zunanjo uporabo uporabite tip EXT, za notranjo pa tip ND. Tip EXT je UV-obstojen 

namenjen za zunanjo uporabo in za nizke temperature in odporen na atmosferilije.  

 

Nekatera nova pvc in alu vhodna vrata imajo prevelik radius odpiranja in Finprotekta ni možno 
uporabiti.  
 

Za kvalitetno dobavljeno blago garantira tuji dobavitelj blaga kot proizvajalec, preko distributerja  in 

uvoznika REK d.o.o.. V primeru neustreznosti blaga se le to zamenja odn. izda ustrezni dobropis.  

 

Garancijski rok: 2 leti  (po trgovskih uzancah) 

 

Garancija velja le za deklarirano kvaliteto materiala in ne za izvedbo uporabe le tega, kar mora 

garantirati monter .  

 

Pirloga: originalni atest firme Elton 

 

V Vuzenici, 10.10.2008 

 

Direktor in odgovorna oseba: 

REK d.o.o. 

Marjan Rek, univ.dipl.ing. 


