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Tillykke  

med dit valg af danskproducerede elementer fra SkagenVinduet 
 

Som kunde hos SkagenVinduet får et dansk kvalitetshåndværk, og med dit køb er du med til at sikre danske 

arbejdspladser og fortsat produktion i Danmark. Derudover sparer vi C02 – grundet kortere transport. 

 

SKAGENVINDUET – 10 ÅRS GARANTI 
Garantien er gældende for elementer leveret og monteret i Danmark, under forudsætning af, at elementerne på 

din ordre, bliver monteret i overensstemmelse med SkagenVinduets monteringsvejledning, samt bliver 

vedligeholdt efter anvisningerne i SkagenVinduets brugervejledning. 

Ovennævnte garanti omfatter ikke: 

• Skader og funktionsproblemer opstået grundet manglende smøring og vedligeholdelse, samt manglende 

afvaskning af elementets udvendige pulverlakerede overflade. 

• Produkter som bliver belastet af ydre påvirkning, f.eks. fugt, varme, kemiske og klimapåvirkninger. 

• Hængsler, låse, lukketøj og tætningslister, som må udskiftes med baggrund i daglig brug. 

• Elementer leveret uden overfladebehandling. 

• Vand der presses ind ved dørtrinet på indadgående døre. 

 

Andet 
Ved fyldninger gælder 5 års garanti som standard. 

Visuelle fejl på ruder vil blive bedømt i henhold til Glasindustriens ”Termoruders visuelle kvalitet”, der kan 

downloades andet steds på siden. 

Reklamationsfristen for visuelle fejl på termoruder er senest 1 år efter levering. 
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Vedligeholdelse af døre & vinduer 

  

Træ-elementer: 

Elementerne er fra fabrikken leveres overfladebehandlet, denne grundige overfladebehandling, sikrer 

elementerne en vejr- bestandig overflade og lang holdbarhed. 

Vedligeholdelse af elementerne foretages efter behov, men forventeligt efter 3-5 år, afhængig af 

placering, for at SkagenVinduet ApS kan opretholde garantien. Ofte er elementer monteret på syd/vest 

vendte facader mere udsat for fugt eller sol, de vil derfor kræve mere vedligeholdelse.  

Vi anbefaler desuden, at du en gang om året smører de bevægelige dele, såsom hængsler, greb og 

paskvil. Brug almindelig syrefri olie til smøring af de forskellige hængsler og beslag.  

 

Træ/alu elementer: 

Vedligeholdelse af træ/alu elementer vedligeholdelse med rengøring, mindst 2 gange om året. Vask 

elementerne i autoshampoo med voks. Brug blød børste eller klud og sørg for grunding efterskylning 

med rent vand. 

Vi anbefaler desuden, at du en gang om året smører de bevægelige dele, såsom hængsler, greb og 

paskvil. Brug almindelig syrefri olie til smøring af de forskellige hængsler og beslag.  

 

Generelt for alle elementer: 

Produktgarantien dækker ikke over produktfejl mv. der opstår på grund af manglende vedligeholdelse. 


