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ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA (1 x zestaw):
1 x foto - roleta
1 x komplet elementów mechanizmu rolety wolnowisz¹cej
1 x instrukcja monta¿u
1 x komplet gumowych ekspanderów (czarnych)
UWAGA! w sk³ad zestawu nie wchodz¹ wkrêty, ko³ki rozporowe, itp.
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UWAGI DODATKOWE:
Rolety nie rozwijaj do koñca.
Roleta musi byæ zamontowana w poziomie.
Pamiêtaj o doborze odpowiednich ko³ków do rodzaju œciany
Nasze rolety s¹ ca³kowicie bezpieczne dla dzieci.
Prosimy jednak zwróciæ uwagê na drobne elementy, jak ³añcuszek kulkowy,
który mo¿e tworzyæ niebezpieczne pêtle.
Po zamontowaniu rolety nale¿y pilnowaæ by ³añcuszek nie by³ w zasiêgu dzieci.
Nale¿y zapobiegaæ skrêcaniu i pl¹taniu siê sznurków oraz nie mo¿na ich ze sob¹ wi¹zaæ.
Podczas monta¿u nale¿y stosowaæ tylko komponenty z zestawu, zgodnie z instrukcj¹ monta¿u.
Nie ponosimy odpowiedzialnoœci za nieszczêœliwe wypadki spowodowane u¿yciem
innych elementów montuj¹cych oraz nieprawid³owego u¿ytkowania rolety.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e roleta balkonowa nie stanowi bariery zabezpieczaj¹cej
przed wypadniêciem dziecka z balkonu
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Minimalna odleg³oœæ od krawêdzi (œciany/stropu) 2 - 3 cm
Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy wisz¹cym materia³em rolety 4 cm
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1. Do czyszczenia rolety zewnêtrznej nale¿y u¿ywaæ wilgotnej szmatki lub g¹bki
oraz delikatnego œrodka czyszcz¹cego (myd³o lub p³yn do naczyñ)
2. Do czyszczenia nie nale¿y u¿ywaæ silnych œrodków chemicznych, nie wymienionych w punkcie 1.
3. Dla uzyskania najlepszego efektu, nale¿y zamontowaæ roletê wydrukiem na zewn¹trz.
4. Nasze rolety przeznaczone s¹ przede wszystkim do u¿ytku zewnêtrznego.
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Na nasze produkty udzielamy 12 miesiêcznej gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje:
Wad powsta³ych w wyniku eksploatacji lub u¿ytkowania produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
Wad powsta³ych na skutek oddzia³ywañ termicznych i chemicznych.
Naturalnego zu¿ycia wykorzystanych materia³ów.
Mechanicznych uszkodzeñ, wynikaj¹cych z niew³aœciwego u¿ytkowania i konserwacji produktu
Ograniczenie prawa do odst¹pienia
Prawo odst¹pienia od umowy bez podania przyczyny nie przys³uguje konsumentowi w przypadku,
gdy kupuje rzecz nieprefabrykowan¹, wyprodukowan¹ wed³ug jego specyfikacji lub s³u¿¹c¹ zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb (w tym wypadku wybór wymiaru i wzoru).
Zapach tuszu, uýywanego do produkcji naszych rolet, wietrzeje po kilku dniach.
W celu maksymalnego skrócenia czasu realizacji zamówieñ nie moýemy niestety zniwelowaã zapachu przed wysyùkà.
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