
Bring premium quality  
into your home for a lifetime.

GARANTIE PE VIATA ARX
TERMENI SI CONDITII

Garantie pe viata pentru feroneria pentru constructii ARX.
10 ani garantie pentru protectia suprafetelor.
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Aduceti calitatea premium in casa 
dvs. pentru o viata intreaga 
 
ARX ofera solutii de feronerie pentru constructii de cea mai buna calitate si so-
lutii pentru o casa inteligenta in vederea asigurarii utilizatorilor finali a celui mai 
inalt nivel de securitate, bunastare si a unei experiente excelente. Integritatea in 
tot ceea ce facem, calitatea muncii noastre, gama larga de produse si solutiile 
de feronerie pentru constructii, personalizate pentru clientii nostri, sunt secretul 
succesului nostru. Parteneriatul cu clientii nostri este realizat pentru a dura... pre-
cum ultima garantie pe viata ARX si garantia suplimentara ARX de 10 ani pentru 
protectia suprafetelor. Cu ARX veti sti ce este increderea!

Utilizare:
Garantia se aplica exclusiv utilizarii componentelor de fero-
nerie ARX pentru constructii. În cazul în care componentele 
feroneriei ARX sunt combinate cu componente ale altor 
producători, această garanție este nulă. Garantia se aplica 
tuturor producatorilor si furnizorilor de usi si ferestre care 
utilizeaza sistemul de feronerie ARX pentru constructii la 
livrarea sau productia livrata dupa 1 ianuarie 2021.

Cerinte pentru utilizatorul final:
Utilizatorul final poate folosi garantia pe baza unei cereri 
scrise la care ar trebui sa anexeze:
1. Factura originala emisa de catre producatorul sau 

vanzatorul de sisteme de feronerie ARX pentru 
constructii,

2. Fotografii care indica deteriorarea, defectiunea etc. a 
feroneriei ARX pentru constructii.

Utilizatorul final trebuie sa trimita producatorului cererea 
scrisa cu toate documentele probatorii necesare prin posta 
obisnuita sau prin e-mail.

Garantia pe viata nu este transferabila.

Cerinte privind garantia:
• Subiectul garantiei il reprezinta exclusiv functionalitatea 

si/sau functionarea elementelor de feronerie ARX pentru 
constructii,

• Garantia pentru protectia suprafetelor se aplica numai 
in cazul coroziunii rosii care cauzeaza probleme de 
functionare si/sau defectiuni ale feroneriei ARX pentru 
constructii.

Conditii preliminare pentru garantie:
• Instalarea respecta toate instructiunile de montaj ARX,
• Utilizarea respecta toate instructiunile ARX de utilizare si 

intretinere,
• Feroneria ARX pentru constructii este intretinuta in mod 

regulat in conformitate cu instructiunile de utilizare si 
intretinere,

• Feroneria ARX pentru constructii este actionata – 
folosita in conformitate cu instructiunile producatorului,

•  Feroneria ARX pentru constructii nu a fost 
supraincarcata sau incarcata in afara diagramelor de 
utilizare,

• Utilizatorul final a fost familiarizat cu instructiunile de 
utilizare ARX,

• Intretinere si functionare verificabile in conformitate cu
• instructiunile ARX,
•  Returnarea elementelor defecte ale feroneriei ARX 

pentru constructii

Valabilitatea garantiei:
Garantia este valabila cu conditia ca feroneria sa fie instalata 
in conformitate cu recomandarile si instructiunile produca-
torului, cu conditia sa se tina cont de dimensiunea maxima, 
greutatea si tipurile de deschidere a structurii pentru con-
structii, recomandate in special de producatorul de sisteme 
de feronerie ARX. Ferestrele si usile standard cu structura 
ARX pentru constructii sunt:

Ferestre batante și/sau oscilobatante
• ferestre intr-un canat si doua canaturi cu feronerie 

oscilobatanta, doar batanta si deschidere simpla,
• ferestre perpendiculare, arcuite si inclinate,
• ferestre din lemn, plastic, aluminiu si materiale 

compozite.

GARANTIE PE VIATA ARX 
Pentru ca dvs. sa aveti incredere deplina in produsele noastre, tehnologiile dove-
dite si abilitatile expertilor, precum noi, va oferim o garantie pe viata in ce priveste 
functionalitatea feroneriei pentru constructii.

Producatorul de feronerie pentru constructii ARX ofera o garantie 
pe viata in ce priveste funcționalitatea si o garantie de 10 ani 

pentru protectia suprafețelor, incepand de la data livrarii marfurilor, 
care este definita/poate fi definita si se aplica pe teritoriul UE.

GARANTIE PE VIATA ARX 



Usi de intrare
• usi de intrare intr-un canat sau doua canaturi,
• usi din lemn, plastic, aluminiu si materiale compozite.

Usi si ferestre glisante
• usi si ferestre glisante cu un singur canat,
• usi si ferestre glisante din lemn, plastic, aluminiu si 

materiale compozite.

Ferestre Casement
•  feronerie pentru ferestre intr-un canat sau doua 

canaturi,
•  ferestre din lemn, plastic, aluminiu si materiale 

compozite.

Excluderi de garantie:
•  Depozitare necorespunzatoare si transport 

necorespunzator,
•  Repararea defectelor datorate influentelor externe 

asupra feroneriei ARX pentru constructii, cum ar fi daune 
mecanice sau chimice si poluari, indiferent de cauza; 
repararea defectiunilor cauzate de lipsa lubrifiantilor, 
dezastre naturale, incendii, razboaie, revolte politice, 
radiatii nucleare etc., supraincalzire, inghet,

•  Deteriorari mecanice ale suprafetei,
•  Material neprotejat la punctele de asamblare mecanica,
•  Intervale de reglare, suruburi de fixare, suruburi de 

reglare si piese glisante,
•  Transferul coroziunii la feroneria ARX pentru constructii 

prin materiale straine,

•  Utilizarea de agenti de curatare agresivi sau abrazivi,
•  Interventii ale unei terte persoane, modificari sau 

reparatii realizate singur (interventii realizate de catre 
persoane neautorizate),

•  Utilizarea de Accoya si lemn de stejar,
•  Inlocuirea pieselor supuse uzurii ale feroneriei ARX 

pentru constructii, a caror uzura sau defectiune 
prematura reprezinta o consecinta a utilizarii normale 
sau a imbatranirii feroneriei ARX pentru constructii, a 
pierderii aspectului sau a confortului in utilizare și care 
nu este asociat cu o pierdere a performantei feroneriei 
ARX pentru constructii,

•  Elemente cu diferite conditii de garantie.

Servicii de garantie:
Inlocuirea unui element defect sau furnizarea unui element 
cu functionalitate egala, fara livrare si instalare. Decizia pri-
vind modalitatea de rambursare este strict in sarcina produ-
catorului de feronerie ARX pentru constructii.

Orice pretentii suplimentare nu vor fi recunoscute. Pro-
ducatorul nu va fi in niciun caz facut responsabil pentru 
eventualele daune care ar putea aparea ca urmare a im-
posibilitatii utilizarii feroneriei ARX pentru constructii 
din cauza unei defectiuni si/sau pentru orice alte daune 
cauzate de feroneria ARX pentru constructii.

AVERTISMENT

Garantia nu exclude drepturile consumatorilor care decurg din 
raspunderea vanzatorului pentru defectele bunurilor.



Protectia de suprafata si stratul rezistent ARX Coat, furnizate de catre Kovino-
plastika Lož, sunt unele dintre cele mai bune de pe piata. 

Testarea stratului rezistent la coroziune se efectueaza in camerele noastre de 
sare conform standardului ISO 9227 (NSS). Se efectueaza periodic, astfel incat 
controlam intregul proces. In cazul abaterilor de la protectia perfecta a suprafe-
tei, se aplica actiuni imediate procesului de fabricatie pentru a produce numai 
cele mai bune produse.

Feroneria ARX pentru constructii se conformeaza celor mai inalte standarde de 
rezistenta la coroziune, intrucat se incadreaza in clasa 5 conform standardului 
EN 1670. Acesta este echivalentul a 480 de ore de pulverizare cu sare.

ARX Coat este o protectie adecvata a suprafetei, care ofera o buna durabilitate 
anticoroziune si un aspect argintiu la moda, toate datorita preceselor noastre 
interne.

Cu un design realizat complet,
feroneria ARX pentru constructii va adauga 

o noua valoare ferestrelor si usilor dvs.

PROTECTIA DE SUPRAFATA ARX
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