WARUNKI GWARANCJI
Firma Jowix – Triomet Sp. zo.o. z siedzibą w Świętochłowicach, przy ul. Kaliny
16 A, Zwaną dalej „Gwarantem” lub „ Producentem”, udziela Kupującemu gwarancji
na wszystkie Produkty wyprodukowane przez firmę Jowix-Triomet Sp. zo.o. zwane
dalej „Produktem” lub „Produktami”, które zostały zakupione na terenie Polski oraz
zostały zainstalowane na terenie Polski. Wszystkie „Produkty” zostały starannie
wyprodukowane i poddane skrupulatnej kontroli przed wysyłką.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i fabryczne.
Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu podpisania PROTOKOŁU
ODBIORU ( bądź innego dowodu dostawy) i obowiązuje 12 miesięcy lub zgodnie z
przepisami zawartymi w umowie.
W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się telefonicznie
lub mailowo z działem reklamacji : Witold Rzepka mail: wrzepka@jt.com.pl
tel.600800873, jszafarczyk@jt.com.pl, tel. 600800854.
Podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest dowód zakupu.
Ewentualne szkody i wady stwierdzone w chwili zakupu należy zgłosić niezwłocznie
po rozpakowaniu wyrobu, nie później niż po upływie dwóch dni od daty zakupu.
Instrukcja użytkowania „Produktów” jest dostępna na stronie internetowej
www.jt.com.pl.
Warunkiem uznania gwarancji w okresie gwarancyjnym jest ścisłe stosowanie
się do instrukcji użytkowania i konserwacji określonych w niniejszym dokumencie.
• Systematyczne czyszczenie i konserwacja wyrobu zgodnie z zaleceniami
• Utrzymywanie aktywnej i sprawnej wentylacji, gwarantującej nieprzegrzewanie
mebli i eliminujące zbytnią wilgotność
• Użytkowanie wyrobu w warunkach przeciętnego oświetlenia sztucznego i
naturalnego
• Nieprzeciążanie ław, stołów, lad , regałów metalowych ponad obciążenie
wynikające z przeznaczenia tych rzeczy i sposobu ich zwykłej eksploatacji.
Gwarancją nie są objęte:
• uszkodzenia mechaniczne (obicia laminatów, farb, uszczerbienia blatów,
elementów z plexi itd.),
• uszkodzenia transportowe,
• części ulegające zużyciu,
• uszkodzenia części łatwo łamliwych,
• korozja produktu spowodowana niewłaściwym użytkowaniem, warunkami
atmosferyczni innymi niż zalecane
• elementy, których regulację może przeprowadzić użytkownik (regulacja zawiasów,
poziomowanie stolików, dokręcenie poluzowanej części),

• elementy uszkodzone w wyniku działania wody lub innych szkodliwych środków
(metal, drewno, tapicerka),
• elementy produkowane i montowane na obiekcie, zależne od innych elementów
architektury stałej, wykonanych niezgodnie ze sztuką jak np. krzywe ściany,
posadzka, płytki,
• zabrudzenia mebli powstałe w procesie użytkowania, już po podpisaniu protokołu
odbioru
• uszkodzenia powstałe z niewłaściwego sposobu użytkowania mebli , regałów
metalowych,
• uszkodzenia powstałe w wyniku wykorzystywania mebli niezgodnie z
przeznaczeniem,
• naturalnie zużywające się elementy w procesie użytkowania (wytarcia, rysy na
blatach, powłoce lakierniczej, źródła światła itd.),
• zmian w miękkości, sprężystości poduch, oparcia, poręczy i siedzisk, które są
rezultatem normalnego użytkowania,
• mechacenia, kurczenia się i płowienia tkaniny występującego jako efekt
normalnego użytkowania,
• pęknięcia lub zadrapania elementów plexi spowodowane używaniem do ich
czyszczenia płynów z zawartością alkoholu, rozpuszczalników oraz czyścików
metalowych (druciaków)
Utrata gwarancji
Utrata uprawnień gwarancyjnych ma miejsce w następujących przypadkach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niewłaściwego używania Produktu, używania niezgodnie z przeznaczeniem,
użycia siły lub ingerencji w wyrób poza serwisem Jowix-Triomet
brak czyszczenia i konserwacji wyrobu skutkującym widocznym
zaniedbaniem i zanieczyszczeniem
czyszczenia i konserwacji środkami innymi niż zalecane przez Gwaranta
użytkowanie niezgodne z instrukcją użytkowania przekazaną przy odbiorze
całościowym prac , dostępną również na stronie internetowej www.jt.com.pl
zbyt intensywne oświetlenia światłem słonecznym lub sztucznym
użytkowania wyrobu w pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności, w których
nie zapewniono odpowiedniej cyrkulacji powietrza
zalania mebla wodą lub inną cieczą i powstania w wyniku tego uszkodzeń
stwierdzenie wykonywania naprawy lub poprawek we własnym zakresie
uszkodzenia mechanicznego
uszkodzenia w trakcie rozpakowywania i montażu, dokonywanego przez
klienta we własnym zakresie
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi/gwarancji, jeżeli
Kupujący w chwili wydania mu Towaru o wadach wiedział.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady, które powstały po
wydaniu towaru Kupującemu, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej
uprzednio w Towarze

•

•

Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia towaru po jego odbiorze
i powiadomienia sprzedającego o ewentualnych wadach. Niepowiadomienie
Sprzedającego o istniejących wadach towaru w terminie 2 dni roboczych od
dnia odbioru towaru przez Kupującego lub w przypadku wad ukrytych – w
terminie 2 dni roboczych od dnia wykrycia wady ukrytej, powoduje
wygaśnięcie wszelkich uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi/gwarancji.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady będące konsekwencją
wad wcześniej istniejących o których Kupujący wiedział, a nie poinformował
Sprzedającego w odpowiednim terminie lub nie zaprzestał użytkowania w
celu ograniczenia powstawania dalszych szkód.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MEBLE, PŁYTA MELAMINOWA, LAMINATY
•
•
•
•

•

•
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Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
Posadzkę należy myć wokół mebli , sof w taki sposób by nie zalewać cokołów
i płyty mebla.
Posadzkę należy myć wokół mebli ,sof w taki sposób by nie uderzać
urządzeniami czyszczącymi o cokoły i płyty mebla.
Podczas przemieszczania mebli należy zachować szczególną ostrożność ,
dobrać odpowiednią ilość osób w zależności od wielkości i ciężaru mebla Nie
wolno przepychać, przesuwać , ciągnąć mebla gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem, przewróceniem. W celu przemieszczenia mebla należy go
unieść , chwytając za stałe elementy korpusu.
Koniecznie należy unikać długotrwałego kontaktu z wilgocią (wodą)
zarówno elementów drewnianych, laminowanych, lakierniczych jak i
metalowych. Każdą ilość wody na meblach lub w okolicy korpusów i
cokołów mebli należy niezwłocznie usunąć. Zapobiegnie to puchnięciu i
w konsekwencji zniszczeniu powłoki mebla.
Należy chronić Meble przed obiciem i zarysowaniem. .
Szuflady należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, nie należy
opierać się o szufladę. Szczególnie należy unikać nadmiernego obciążenia
szuflady blisko lub na samym froncie, maksymalne obciążenie szuflad to 5 kg.
Nie należy opierać się ani poddawać obciążeniom frontów meblowych..
Należy dbać aby śruby połączeń rozłącznych w meblach były całkowicie
dokręcone. W razie wątpliwości, co do sposobu użytkowania mebli, przed
podjęciem jakichkolwiek czynności opisanej w niniejszej instrukcji należy
skontaktować się z „Producentem” mebli.
Po powierzchni mebla (blatu) nie wolno przesuwać ostrych lub twardych
przedmiotów, lub stosować do czyszczenia zbyt szorstkich materiałów
mogących uszkodzić powłokę ochronna mebla i doprowadzić do
nieodwracalnych zmian.
Meble należy użytkować w pomieszczeniach gwarantujących zabezpieczenie
przed czynnikami atmosferycznymi, o warunkach wilgotności powietrza 40-70
% i temperaturze powietrza 15-30 st.C. Przegrzanie mebla powyżej
temperatury 30stopni, może doprowadzić do uszkodzenia powłoki ochronnej
mebla.
W przypadku powstania zabrudzeń, należy je niezwłocznie usunąć za pomocą
wilgotnej szmatki z płynem do czyszczenia mebli. Nie wolno dopuszczać do
powstania trwałych zabrudzeń – mogą one powodować nieusuwalne
przebarwienia powierzchni materiału.
Stosować środki do czyszczenia i pielęgnacji mebli zgodnie z ich
przeznaczeniem co przedłuży żywotność mebli. Nie należy stosować
substancji, których nie znamy i nie jesteśmy pewni, że nie uszkodzą mebli (nie
stosować preparatów żrących).

•
•
•

Nie wolno mebli (blatów) przeciążać i używać niezgodnie z przeznaczeniem.
Może to doprowadzić do fizycznego uszkodzenia mebla (stawanie na blatach,
ladzie kasowej, stawianie ciężkich przedmiotów)
Nie wolno ustawiać grzejników w bliskiej odległości od mebla.
Urządzenia oddające ciepło np. piece, piekarniki ustawić tak aby ciepło nie
nagrzewało obrzeża meblowego co mogłoby spowodować rozwarstwienie
odklejenie obrzeża od płyty meblowej

KONGLOMERATY czyli kamień przetworzony, kamień syntetyczny
Metody pielęgnacji produktów z konglomeratu są takie same jak z kamienia
naturalnego, należy używać do pielęgnacji wyłącznie środków o neutralnym pH.
Głównym wrogiem wyrobów z konglomeratu są zanieczyszczenia, które jeśli nie
zostaną usunięte, pozostawiają niebezpieczną patynę, która powoduje utratę połysku
i uszkodzenia powierzchni. Po gruntownym wstępnym czyszczeniu jest konieczne
zachowanie czystości i regularne mycie wodą i środkami pielęgnacji o neutralnym
pH. Dzięki znikomej nasiąkliwości elementy z konglomeratu posiadają ogromną
odporność na plamy i są łatwe w pielęgnacji, Jeżeli KONGLOMERAT ma być
poddany trwałej konserwacji, należy się skontaktować z producentem mebla.
Większość plam może być usunięta miękką ściereczką i ciepłą wodą. Można użyć
także mleczka do czyszczenia, płynu do mycia naczyń.
• Nie należy stosować silnie żrących substancji chemicznych,
• Zmywacze farb, rozpuszczalniki, substancje do czyszczenia piekarników i
metali, środki zawierające dwuchlorometan lub aceton, które rozleją się na
powierzchnie blatu należy bezzwłocznie usunąć i spłukać dużą ilością wody z
mydłem
• Lakier do paznokci można usunąć zmywaczem nie zawierającym acetonu
• Nie należy używać ostrych narzędzi bezpośrednio na powierzchni blatu.
• Do krojenia powinno używać się desek do krojenia lub innych podkładek
• Gorące naczynia i urządzenia elektryczne bezwzględnie należy stawiać na
podkładkach. Nie powinny stykać się bezpośrednio z powierzchnią blatu .
STARON płyty mineralno -akrylowe
Blat Staron nie tylko dobrze wygląda, ale jest odporny i łatwy w utrzymaniu. Nie jest
jednak materiałem samoczyszczącym się! Jak praktycznie wszystkie materiały
wymagają pielęgnacji, tak aby zachować swój świeży wygląd.


Należy zetrzeć szmatką ślady po żywności i napojach. W normalnych
warunkach delikatne detergenty i woda lub środki czyszczące na bazie
amoniaku usuną większość plam i tłuszcz. W przypadku trudnych do
usunięcia zaplamień należy użyć delikatnie mleczka z gąbką ścierną
Scotchbrite. Zmyć wodą i wypolerować suchym ręcznikiem.



Ponieważ Staron, jest produktem jednorodnym pod względem koloru i wzoru
w całym swym przekroju i jest nieporowaty, ślady po popiole papierosów lub

uporczywe zaplamienia mogą zostać usunięte środkiem czyszczącym i gąbką
Scotchbrite .


Twarde powierzchnie Staron, nie są przeznaczone jako powierzchnie do
cięcia (nie są odporne na zarysowania !). Do przygotowywania żywności
stosujemy deski do krojenia z drewna, polietylenu czy bambusa –
zabezpieczą przed przypadkowym zarysowaniem.



Zawsze trzeba chronić Staron przed źródłami ciepła, które mogą zniszczyć
każdą powierzchnię, nawet tak trwałą jak Solid Surface. Dla ochrony przed
gorącymi naczyniami wyjmowanymi z kuchenki czy piekarnika należy
stosować podkładki ochronne.



Materiał Staron zachowuje stabilność koloru przez lata. Środki polerujące,
woski i kremy nie powinny być stosowane, ponieważ utrudniają późniejszą
pielęgnację powierzchni oraz ukrywają jej naturalny odcień.



Nawet Staron może zostać uszkodzony w przypadku przedłużającej się
ekspozycji na agresywne środki chemii domowej. Usuń natychmiast ich
rozlane plamy (dotyczy też zmywaczy do paznokci i acetonu) i zmyj
powierzchnię wodą z detergentem. Chroń powierzchnie przed środkami do
czyszczenia kuchenek i piekarników, rozpuszczalnikami, środkami do
czyszczenia instalacji sanitarnych (szczególnie na bazie kwasów). Generalnie
te produkty zawierają etykiety z ostrzeżeniami – postępuj zgodnie
z
zawartymi tam instrukcjami. Można również spłukać dużą ilością zimnej wody.



Ponieważ Staron jest jednolity w całej swej strukturze, jest trwały i odporny na
impakt. W przeciwieństwie do marmurów czy granitów, poprawnie wykonane
elementy nie mają skłonności do pękania, odłamywania się i kruszenia. Gdyby
jednak nastąpiło uszkodzenie, należy skontaktować się z wykonawcą lub
dystrybutorem!



Należy dbać aby woda nie dostała się z tyłu blatu (od strony ściany, gdzie
mimo zabezpieczenia blatu preparatem przeciwwilgociowym oraz silikonem,
może dojść do spenetrowania podbudowy blatu) ponieważ może to
spowodować wybrzuszenie i uszkodzenie powierzchni roboczej blatu.

WYROBY Z PLEXI
Wyrób z plexi jest wyrobem kruchym nie odpornym na uderzenia, upadki,
przerzucania w transporcie, naciski oraz wszelkie działania mechaniczne.
•
•
•
•

Wyroby z plexi należy myć wodą z mydłem w temp do 25 ° C używając
delikatnej ściereczki lub zastosować płyn antystatyczny dla tworzyw
sztucznych. Nie stosować proszków, ostrych szmatek, skrobaczek itd.
Chronić przed zarysowaniami, w przypadku rys stosować pasty polerskie.
Nie należy myć środkami z dodatkiem alkoholi, które niszczą strukturę plexi
powodując pęknięcia i mikropęknięcia.

•
•

Nie należy pozostawiać, przechowywać w środowisku agresywnym takim jak
rozpuszczalniki, alkohole itp.
Chronić przed upadkiem.

SZKŁO - MYCIE I CZYSZCZENIE SZYB
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Chronić przed upadkiem !!!
Szkło jest wyrobem kruchym nieodpornym na uderzenia, upadki, przerzucania
w transporcie, naciski oraz wszelkie działania mechaniczne
Powierzchnia szyb powinna być regularnie myta w zależności od stopnia
zabrudzenia.
Do mycia szyb można stosować ogólnie dostępne środki przeznaczone do
mycia szkła.
Nie należy stosować past i żrących środków chemicznych.
Zabrudzeń stałych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwać na
sucho. Powierzchnię szyby należy obficie zwilżyć czystą wodą w celu
odmoczenia, a następnie delikatnie zeskrobać twarde i ostre cząstki.
Nie wolno używać środków czyszczących powodujących zarysowania,
proszków do szorowania, drucianych szczotek, rozpuszczalników oraz innych
chemicznych środków czyszczących oddziaływających agresywnie na
powierzchnię ram okiennych.
Należy unikać kontaktu powierzchni z gorącymi przedmiotami (np. grzałki,
piecyki, żelazka itp.), a także chronić przed zabrudzeniem zaprawą murarską,
pianą montażową, które mogą spowodować jej uszkodzenie.
Bardzo ważne jest regularne mycie zewnętrznych części okna, ponieważ
pozostawione osady z zanieczyszczonego powietrza mogą okazać się trudne
do usunięcia.
Ważne! Do mycia i konserwacji szyb warstwowych, klejonych w żadnym
przypadku nie należy stosować środków kwaśnych lub środków zawierających
kwasy w jakiejkolwiek proporcji.

KONSERWACJA METALICZNYCH POWŁOK PROSZKOWYCH
Farby proszkowe, metaliczne, zawierające pigmenty wypływające na powierzchnię
powłoki praktycznie nie nadają się do mycia i czyszczenia. Jakikolwiek kontakt ze
środkami czystości może powodować utlenienie się pigmentu aluminiowego
prowadzące do powstania czarnych plam na powłoce.
Podobne zniszczenia powoduje nieumiejętne wycieranie zanieczyszczeń powłoki.
W przypadku konserwacji farb proszkowych do zastosowań architektonicznych
istnieje kilka zasad, spełnienie których gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie.
Zasady te przedstawiają się następująco:
 do mycia należy używać czystą wodę, do której można dodać niewielką ilość
neutralnych lub lekko alkalicznych detergentów. Mycie może być bardziej
efektywne, gdy użyjemy do przetarcia powierzchni delikatnej szmaty nie rysującej
powierzchni;

 temperatura stosowanej do mycia mieszaniny wody i detergentów nie może
przekraczać 25°C;
 nie wolno stosować detergentów mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych;
 nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, ani czyścić powierzchni
poprzez tarcie, dopuszcza się stosowanie delikatnych szmat.
 nie wolno stosować detergentów o nieznanym pochodzeniu.
 tłuste, oleiste, smoliste i inne trudne do usunięcia substancje mogą być usunięte z
mytej powierzchni za pomocą ropopochodnych rozpuszczalników wolnych od
związków aromatycznych, użyte do mycia detergenty powinny reagować z mytą
powierzchnią jak najkrócej. Jeżeli to konieczne proces mycia można powtórzyć po
kilkunastu godzinach.
 po każdym myciu, powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną
wodą, następnie osuszona.
 Produkty ze stali czarnej nieocynkowanej ogniowo, następnie malowane
proszkowo należy umieszczać pod zadaszeniem jeżeli Produkt jest użytkowany
na zewnątrz.
 Woda, która znajdzie się na powierzchni wyrobu musi być niezwłocznie usunięta
za pomocą ściereczki.

STAL NIERDZEWNA – MYCIE I CZYSZCZENIE
1. Odciski palców - myć spirytusem, rozcieńczalnikiem, trójchloroetylenem lub
acetonem. Płukać czystą zimną wodą i wytrzeć do sucha.
2. Oleje, tłuszcze, smary - Myć rozpuszczalnikami organicznymi jw., następnie
ciepła wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. Płukać czystą zimną wodą i
wytrzeć do sucha.
3. Bardziej oporne plamy - myć łagodnym detergentem szorującym. Trzeć w
kierunku widocznego odbarwienia struktury powierzchni. Płukać czystą zimna
wodą i wytrzeć do sucha lub myć 10 % roztworem kwasu (orto) fosforowego.
Płukać roztworem amoniaku, a następnie czystą zimną wodą i wytrzeć do
sucha.
4. Naloty temperaturowe - myć jak wyżej łagodnym detergentem szorującym,
albo trzeć silne przebarwienia szorstkim zmywakiem w kierunku widocznej
struktury powierzchni. Płukać czystą zimną wodą i wytrzeć do sucha . W
ostateczności użyć pasty trawiącej.
5. Ślady rdzy - zwilżyć powierzchnię roztworem kwasu szczawiowego i
pozostawić na 15 – 20 minut. Umyć łagodnym detergentem. Płukać czystą
zimną wodą i wytrzeć do sucha.
6. Farby - zmyć rozpuszczalnikiem do farb, posługując się miękkim nylonowym
pędzlem. Płukać czystą zimna wodą i wytrzeć do sucha.
7. Rysy na powierzchni - Wyszlifować włókniną w kierunku struktury powierzchni
szlifowanej lub szczotkowanej ( używając do tego materiału nie zawierającego
żelaza), umyć łagodnym detergentem szorującym. Płukać czystą zimną wodą
wytrzeć do sucha.
8. Do czyszczenia stali odpornych na korozję nie można używać środków
myjących zawierających w swoim składzie chlor, sól, kwasy , wybielacze.
Zawartość chloru powoduje uszkodzenie powłoki tlenków chromu
odpowiedzialnej za własności odporności na korozję i w efekcie prowadzi do
korozji międzykrystalicznej.
9. Nie używać proszków lub innych środków o właściwościach trących, np. Ajax,
VIM, środków do czyszczenia srebra, druciaków i czyścików do szorowania.
10. Do czyszczenia i konserwacji elementów ze stali odpornej na korozję zaleca
się używanie specjalistycznych preparatów chemicznych np.: PELOX OS 540
, PELOX Plus 3000 , Konserwator INOX Spray , 3M Stainless Steel Cleaner ,
Henkel względnie inne dostępne na rynku środki do konserwacji wyrobów ze
stali nierdzewnej.

