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Paigaldustingimused
− Paigalduse sujuvaks teostamiseks peab olema objektile tagatud ligipääs. Toote transport
tagaluugiga veokiga (pikkus 11 m, täismass 20 t, kõrgus 4 m, laius 2,6 m) või vajadusel
madelautoga. Väiksema transpordivahendi kasutus (kaubik) tuleb eelnevalt kokku leppida.
− Tühi väljasõit (nt tellijapoolse tõrke tõttu) kuulub eraldi tasustamisele.
− Paigalduse hinda ei kuulu lisatehnika (kraana, teleskooplaadur jms) kasutamine.
− Käsitsi vedu korrustele teostatakse lisatasu eest.
− Nõuded paigaldusavale:
o Aluspind peab olema tugev, tasapinnaline ja loodis;
o Ava vertikaalsed pinnad peavad olema enamjaolt loodis;
o Paigaldusava karkass või konstruktsioon peab olema tugev ning võimaldama
avatäidet korralikult kinnitada;
o Paigaldusvahed vähemalt 10 mm, kuid mitte rohkem kui 20 mm igas küljes.
− Avas ega selle vahetus läheduses ei tohi olla:
o Elektrijuhtmeid;
o Kommunikatsioonitorusid (vesi, küte, äravool jms).
− Uksed paigaldatakse alati loodi ning seina ebatasasuste korral võivad leng ja/või liistud
seinast eemale jääda. Liistu ja seinavahelise prao täitmine ei kuulu paigaldustööde hulka.
− Lävepakk paigaldatakse loodi ning põranda ebatasasuste puhul tühimikke ja täiteliiste ilma
lisatöö tellimusteta ei täideta/viimistleta.
− Nõrkvoolu lahti- ja kokkuühendusi ei teostata, sh elektrilukkude ja valveandurite puhul.
− Peale toodete paigaldust palede viimistlust ei teostata, sh akrüülimist, akende
aurutõkketeipide kinnitust jms. Kuivanud montaaživahu eemaldus kuulub palede viimistluse
alla, mis samuti ei kuulu paigalduse tööde hulka.
− Piirdeliistude paigaldusel jäävad naela/tihvtide pead nähtavale ning neid ei viimistleta.
Nähtavate naelapeadeta lõpptulemuse jaoks soovitame tellida PREMIUM või PRO
lengilahendus.
− Piirdeliistudele teostatakse vajadusel ainult sirge pikilõikus, nt. ristumisel seinaga. Erikujulisi
ja kaldlõikeid ei teostata.
− Allalaskuva lävetihendi puhul tuleb selle lõplik reguleerimine teostada vastavalt saatelehega
kaasa antud juhendile, peale objekti lõplikku koristust, vältimaks tihendi võimalikke vigastusi.
− Peale paigalduse teostamist kinnitab klient saatelehe allkirjastamisega, et toodetel ei ole
mehhaanilisi vigastusi. Edaspidiseid pretensioone arvesse ei võeta (täkked, kriimud jms)
− Lükandukse kanderelsi seina kinnitamine eeldab tugevat ja sirget seinapinda. Seinas ei tohi
olla elektrikaableid ega muid kommunikatsioone.
− Lükandukse paigaldusel võivad põrandaküte ja/või plaaditud põrand muuta keeruliseks juhiku
paigaldamise põrandasse. Põrandakütte olemasolul peab olema paigalduseks vähemalt 10
x 10 x 10 cm (pikkus x laius x sügavus) vaba ruumi ukse avast. Puurimiseks peab andma
kirjaliku loa tellija, kes kinnitab, et puuritava ala all ei ole torusid, kaableid jms.
− Paigalduse lõpus utiliseeritakse vaid paigaldusmaterjale, mida Haapsalu Uksetehase
paigaldusmeeskond kasutab. Muu materjali utiliseerimist ei teostata.
− Tootega kontakti sattuvate märgviimistlusvahendite kasutamine peale toote paigaldust ei ole
lubatud, sest see põhjustab niiskuspaisumist ning sellisel puhul tootegarantii ei kehti (nt
palede krohvimine).
− Kui paigaldusvahed on kinni krohvitud on hilisem järelreguleerimine välistatud.
− Teostatakse ainult Haapsalu Uksetehase AS’ st soetatud lukkude ja furnituuri paigaldust, sh.
lukustuse ümber paigaldamist välja vahetatavalt tootelt kui eelnev toode on tarnitud
varasemalt Haapsalu Ukstehase AS poolt.
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Paigaldusgarantii
Paigaldusgarantii kehtib vaid Haapsalu Uksetehase AS poolt teostatud paigalduse puhul.
Paigaldusgarantii ei kehti:
− Suluste/furnituuri järelreguleerimisele (v.a juhul kui on kindlaks tehtud Haapsalu Uksetehase
poolt paigaldatud toodetel paigaldusviga). Reguleerimise vajaduse ilmnemisel tulevikus on
võimalik see töö tellida teenusena.
− Lükandukse juhiku paigaldusel purunenud põrandakütte süsteemile selle ebapiisava kauguse
ja/või sügavuse tõttu paigaldusavast.
− Vana ukse demonteerimise käigus purunenud paledele/ krohvi irdumisele
− Toote asendi muutumisele paigaldusavas, mis on põhjustatud hoone konstruktsioonide
vajumisest/liikumisest
Lisainfo ja võimalikud täpsustavad küsimused paigaldustingimuste kohta saab küsida paigaldusjuhilt.
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