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INFORMACJA SERWISOWA  

  

W ramach obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej proponujemy Państwu ofertę serwisową jako korzystną formę 
współpracy w zakresie kompleksowej konserwacji ślusarki przeciwpoŜarowej i bezklasowej.  

 
Mając na uwadze wymagania prawne dotyczące urządzeń ppoŜ., firma Doortrade Sp. z o.o. pragnie 
zaproponować kompletną obsługę serwisową elementów :  
 

o drzwi stalowe płaszczowe Doortrade,  
o bramy przeciwpoŜarowe przesuwne, segmentowe, rolowane, opuszczane i kurtynowe   
o bramy wjazdowe Hormann i napędy,  

 
Świadczone przez naszą firmę usługi mogą być realizowane na podstawie indywidualnego zlecenia bądź w 
ramach umowy serwisowej w formie:  
 

o przeglądów okresowych zgodnych z zapisami w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej oraz 
wytycznymi Producenta, 

o napraw / wymiany wszelkich elementów, części, podzespołów które zostały zniszczone bądź 
uległy zuŜyciu w trakcie eksploatacji produktu. 

 
Pragniemy podkreślić, iŜ serwisowanie przez firmę Doortrade daje wymierne korzyści:  
 

o przedłuŜenie Ŝywotności zakupionych wyrobów poddawanych regularnym przeglądom 
o dostęp do oryginalnych produktów i części wymiennych 
o gwarancja pełnej sprawności elementów wchodzących w skład pasywnych zabezpieczeń 

przeciwpoŜarowych budynku 
o w przypadku podpisania umowy serwisowej suma wydatków jest elementem stałym w okresie jej 

obowiązywania,  
 
UWAGA:  

Warunkiem utrzymania gwarancji dłuŜszej niŜ 12 miesięcy jest dokonywanie okresowych przeglądów 
gwarancyjnych z częstotliwością określoną w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej bądź w wytycznych 
Producenta. Przeglądy okresowe są odpłatne i muszą być wykonywane przez Producenta lub firmy 
podwykonawcze posiadające autoryzację serwisową. 
 
 
 

PODSTAWA PRAWNA:  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 
budynków (Dz. U. Nr 80 z 2006 r. poz. 563) zakłada , iŜ urządzenia i elementy ochrony przeciwpoŜarowej powinny być poddawane 
przeglądom zgodnie z instrukcją Producenta nie rzadziej niŜ raz w roku.  


