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Przeznaczenie, pielęgnacja i użytkowanie 
 

1. Drzwi należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem bez używania siły mogących spowodować 
uszkodzenia mechaniczne, w warunkach pokojowych, 

2. Drzwi wewnątrz lokalowe mają zastosowanie jedynie w pomieszczeniach o zbliżonej wilgotności oraz 
temperaturze – tzw. warunki pokojowe, gdzie wilgotność powietrza to 45-65%, 

3. Drzwi, ościeżnice oraz inne elementy drewniane lub drewnopochodne, należy myć regularnie by 
stopień zabrudzeń, nie utrwalał się, 

4. W przypadku drzwi okleinowanych, myć należy wilgotną szmatką z wodą lub używając bardzo 
delikatnych środków chemicznych dla trwalszych zabrudzeń. W przypadku drzwi okleinowanych należy 
pamiętać, by myć po elementach widocznych, tak by wilgoć nie dostawała się w miejscach łączeń 
okleiny z surowcem np. miejsce kantów, 

5. Drzwi lakierowane lub fornirowane oraz powierzchnie szklane, należy myć miękką szmatką przy użyciu 
wody, a dla trwalszych zabrudzeń  delikatnych środków myjących, 

6. Przy drzwiach drewnianych oraz lakierowanych ze szprosami lub innymi elementami klejonymi na 
szybę lub z wypełnieniem szklanym, zawsze należy dbać, by środek czyszczący nie dostawał się w 
szczeliny między elementy klejone lub szybę, a elementy drewniane lub drewnopochodne, 

7. W przypadku drzwi z fornirem naturalnym należy stosować także zawsze jedynie wilgotną szmatkę oraz 
delikatne środki do pielęgnacji drewna, 

8. Kupujący na własny koszt oraz odpowiedzialność powinien dokonać zakupu oraz montażu odbojników, 
zabezpieczających skrzydło przed uderzaniem, wyłamaniem z zawiasów oraz innymi uszkodzeniami 
mechanicznymi. Vingo może wykonać odpłatnie montaż odbojników zgodnie z ustaleniami. Warunkiem 
gwarancji jest montaż odbojników w odległości minimum połowy szerokości skrzydła licząc od strony 
zawiasów, 

 

Nie należy pod żadnym pozorem 

1. Nadmiernie czyścić drzwi oraz ich elementów, 
2. Stosować dużej ilości wilgoci, lać wody bezpośrednio na skrzydła, czy jej elementy, 
3. Używać strumieni pary, czy nadmiernej temperatury, 
4. Stosować ściernych środków czyszczących, 
5. Czyścić powierzchni poprzez tarcie, 

Po zakończeniu procesu mycia, należy używać suchej, miękkiej szmatki celem maksymalnego osuszenia. 
Nie wykonywać tarcia. 

 


