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Szanowni Państwo!

Jesteśmy zaszczyceni, że wybraliście produkt marki ASILO, jednocześnie pozostajemy w przekonaniu, 
że oddajemy efekt naszej pracy w dobre ręce.

Produkty ASILO wykonane są z najwyższą starannością, z wysokiej jakości materiałów tak, by służyły 
Państwu przez długie lata. Firma Entra gwarantuje Państwu ich bezawaryjność.

Ze względu na użytkowy charakter naszych produktów, ich trwałość zależy nie tylko od odpowied-
niego przygotowania i montażu, ale także od właściwego użytkowania i pielęgnacji.  Dlatego wraz z 
produktem przekazujemy Państwu naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie.

Ta krótka instrukcja pozwoli Państwu poznać lepiej materiały, z których wykonane zostały nasze pro-
dukty oraz w przystępny sposób wyjaśni zasady ich użytkowania. 

Prawidłowe użytkowanie naszych produktów zapewni ich długoletnią trwałość oraz radość 
i satysfakcję z dokonanego zakupu.



D R E W N O  -  U R O K  N A T U R Y

Nasze produkty w całości wykonane są z naturalnych materiałów. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice pokry-
te są okleiną z naturalnego drewna. Stosowany lakier zabezpiecza powierzchnię dając jej znacznie więk-
szą odporność na działanie promieni słonecznych oraz zarysowania, zachowując jednocześnie piękno, 
niepowtarzalność i unikatowy charakter. Jednocześnie należy pamiętać, że ze względu na naturalne 
pochodzenie forniru istnieje możliwość występowania różnych jego odcieni oraz zmiany odcienia pod 
wpływem promieni słonecznych.

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania naszych produktów jest utrzymanie odpowiedniej wilgot-
ności w pomieszczeniu. Gdy dochodzi do zbytniego zawilgocenia przy jednoczesnym braku odpowied-
niej wentylacji może nastąpić rozwarstwienie lub naturalne wypaczenie produktów. Warto zwrócić 
także uwagę na różnice temperatur w oddzielanych pomieszczeniach. Jeśli ma miejsce taka sytuacja 
wymagane jest wcześniejsze specjalistyczne przygotowanie produktów.
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L A K I E R

P R Z E S Z K L E N I A

W procesie produkcyjnym używamy najwyższej jakości ekologicznych lakierów wodorozcieńczalnych 
w technologii UV. Aby nie uszkodzić powierzchni lakierowanej do czyszczenia elementów lakierowa-
nych, należy używać czystej, letniej wody lub środków czyszczących dedykowanych do tego rodzaju 
powierzchni.

Zalecamy przynajmniej 2 razy do roku konserwację powierzchni lakierowanych przy pomocy letniej 
wody lub odpowiedniego środka czyszczącego. Stosując niesprawdzony wcześniej środek należy wyko-
nać uprzednio próbę w niewidocznym miejscu aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia. Konserwacja 
zapewni odświeżenie i przywrócenie pierwotnego połysku powierzchni drzwi oraz ich idealny wygląd 
na długi czas.

Zastosowanie przeszkleń daje dodatkowe światło oraz elegancki charakter. Odpowiednio pielęgnowa-
na szyba pozostanie w doskonałej kondycji i cieszyć będzie nasze oczy przez wiele lat. 
W drzwiach Asilo, gdzie element wypełnienia stanowi szkło, stosujemy szyby bezpieczne matowe, gład-
kie po obu stronach. Można ją myć przy użyciu wody lub środka do mycia szyb. Należy zwrócic szczegól-
ną uwagę, aby podczas mycia woda nie dostała się w szczelinę pomiędzy szybę a element drewniany.
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D R Z W I  C A Ł O S Z K L A N E

W drzwiach całoszklanych stosujemy szyby hartowane, jednostronnie matowane. Matowa powierzchnia 
szyb jest trawiona chemicznie przez producenta szkła. Jest to powierzchnia bardzo wrażliwa na zaryso-
wania oraz działanie agresywnych środków czyszczących. W wypadku zabrudzenia powierzchni matowej 
należy umyć ją miękką gąbką, zwilżoną w czystej wodzie. Mycie należy wykonać ruchem kolistym. Należy 
umyć całą tafl ę równomiernie aby uzyskać jednolitą, czystą powierzchnię. Po umyciu gąbką bezwzględnie 
należy wytrzeć tafl ę do sucha miękką, czystą szmatką. 
W wypadku silnych zabrudzeń miejscowych należy użyć do mycia octu, płynu do mycia szyb lub rozpusz-
czalnika typu nitro. Po usunięciu miejscowych zabrudzeń należy umyć tym samym środkiem całą tafl ę, 
a następnie zmyć czystą wodą. Mycie tafl i tylko miejscowo może spowodować w tych miejscach inny od-
cień, trudny do usunięcia.

Nie należy:
• myć tafl i ostrymi ściereczkami
• myć tafl i agresywnymi środkami chemicznymi
• zostawić mokrej tafl i bez wytarcia do sucha - grozi to powstaniem zacieków, których nie da się usunąć
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O K U C I A  I  Z A M K I

Okucia i zamki w naszej stolarce wymagają okresowych konserwacji. Należy regularnie, co najmniej 1 raz 
w roku, wykonać następujące czynności:

• oczyścić i nasmarować części ruchome. Do smarowania i konserwacji okuć należy używać wyłącznie 
 olejów i smarów obojętnych chemicznie nie zawierających silikonów

• sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub, klamek i szyldów – ewentualne luzy dokręcić

Do pielęgnacji zewnętrznej okuć nadają się wszystkie środki czyszczące na bazie alkoholu i mydła. 
Nie wolno używać środków o działaniu ściernym ani rozpuszczalników typu nitro.

U W A G I  K O Ń C O W E

Podczas wykonywania prac tynkarskich, malarskich oraz spawalniczych ruchome części (skrzydło drzwi) 
należy zdemontować a nieruchome odpowiednio zabezpieczyć. 
Z uwagi na naturalny charakter materiałów należy pamiętać aby drzwi nie oddzielały pomieszczeń 
o różnicy temperatur przekraczającej 5 stopni Celsjusza lub wilgotności powyżej 70%. Powodować to 
może wypaczenie lub inne trudne do przewidzenia usterki.
Należy bezwzględnie przestrzegać Warunków Gwarancji.
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warunk i  gwaranc j i
WSTĘP

Producentem drzwi marki ASILO jest fi rma ENTRA.

Trwałość i niezawodność funkcjonowania zakupionych przez Państwa drzwi w dużej mierze zależy od prawi-
dłowego montażu zgodnego z Instrukcją Montażu, regularnej konserwacji oraz użytkowania zgodnego z prze-
znaczeniem wyrobu.

W związku z powyższym Producent jest związany udzieloną gwarancją pod warunkiem spełnienia poniższych 
zasad.

WARUNKI OGÓLNE

Producent gwarantuje Klientowi zgodność wyprodukowanych wyrobów opisanych w złożonym zamówieniu 
oraz gwarantuje dobrą jakość funkcjonowania w okresie udzielonej gwarancji pod warunkiem stosowania się 
Klienta do postanowień zawartych w Instrukcji Użytkowania i Pielęgnacji oraz Warunkach Gwarancji.

7



OKRES GWAR ANC JI

Okres gwarancji wynosi:
• 24 miesiące na skrzydła drzwiowe, ościeżnice oraz akcesoria (zamek, zawias)
• 24 miesiące na pozostałe akcesoria drzwiowe (klamki, szyldy, wkładki patentowe).

Okres gwarancji liczony jest od momentu wydania towaru Klientowi. 

GWAR ANC JA OBE JMUJE

Gwarancja obejmuje takie usterki jak: 
• rozklejanie i rozsychanie się elementów drzwi
• rozwarstwienie się powłok tworzących pokrycie drzwi i elementów
• wady eksploatacyjne dostarczonego zamka i zawiasów

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie będącym 
przedmiotem sprzedaży.
Gwarancja obejmuje wady widoczne:

• z odległości 1 m
• gołym okiem
• w świetle dziennym
• prostopadle do powierzchni drzwi
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GWAR ANC JA NIE OBE JMUJE

Producent jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi w przypadku zaistnienia okoliczno-
ści, za które nie ponosi odpowiedzialności. 
Gwarancja nie obejmuje: 

• uszkodzeń mechanicznych i chemicznych oraz skutków i wad nimi wywołanych
• wad powstałych na skutek wadliwej zabudowy lub prac montażowych niezgodnych z Instrukcją        

Montażu produktów marki Asilo
• wad dokonanych na skutek demontażu, przeróbek i napraw wyrobu bez zgody Producenta
• zmian barwy i odcienia okleiny wynikających z naturalnych własności okleiny
• różnic kolorystycznych okleiny w produktach wykonanych w różnych terminach
• uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji i niewłaściwej pielęgnacji
• uszkodzeń powstałych na skutek braku wentylacji w pomieszczeniach
• uszkodzeń powstałych przez oddziaływanie promieni słonecznych na wyroby
• uszkodzeń powstałych na skutek montażu wyrobów w miejscach, w których występuje różnica 
  temperatur pomiędzy pomieszczeniami większa niż 5 stopni Celsjusza
• wad wynikających z nieprzestrzegania zaleceń opisanych w Instrukcji Użytkowania i Pielęgnacji

Producent odmówi realizacji zobowiązań gwarancyjnych jeśli:
• zgłoszona wada nie jest istotna i/lub nie obniża wartości użytkowej produktu
• Klient wiedział o wadzie produktu w momencie wydania towaru
• Klient dokonał montażu produktu z wadami możliwymi do stwierdzenia przed jego 
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      zamontowaniem.  Po zamontowaniu uznaje się, że produkt nie był wadliwy
• Klient nie dokonał zapłaty całej kwoty należności za produkt

Gwarancją nie są objęte napuchnięte elementy (np. w wyniku działania wody, nadmiernej wilgotności powie-
trza, nadmiernej wilgotności elementów stykających się bezpośrednio z produktami itp.).
Gwarancją Producenta nie są objęte akcesoria drzwiowe (tj. klamki, szyldy, wkładki, wizjery itp.), które stanowią 
elementy wyposażenia dodatkowego. W tym przypadku obowiązuje odrębna gwarancja producenta danego 
elementu bądź jego dystrybutora.

Klient poprzez zamontowanie wyrobów akceptuje jakość oraz cechy produktu i jednocześnie traci uprawnienia 
do roszczeń z tytułu wad, które można było stwierdzić przed jego montażem. Rozpoczęcie montażu oznacza 
akceptację jakości wyrobu oraz zgodności ze złożonym zamówieniem.

ODBARWIENIE OKLEINY I  ZMIANA KOLORU

Producent do produkcji swoich, wyrobów w szczególności skrzydeł drzwiowych i ościeżnic stosuje natural-
ne okleiny i ze względu na różnorodność struktury oraz barwy może wystąpić różnica pomiędzy gotowym 
wyrobem a wzorem. 
Nieregularności w strukturze, przebarwienia, czy różnice kolorów i odcieni wynikają z cech indywidualnych 
produktu naturalnego. Dlatego też nie mogą być one uznane za wady produktu i nie podlegają reklamacji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za cechy poszczególnych oklein naturalnych, w szczególności za zmia-
nę odcieni oklein w czasie użytkowania wyrobów, wynikający z ich reakcji na światło (promienie słoneczne) 
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lub ich utleniania się w czasie. Efekt ten może występować na całej jego powierzchni lub fragmentarycznie na 
części wyrobów. 

MONTA Ż

Warunkiem udzielenia gwarancji jest montaż produktów zgodny z Instrukcją Montażu Producenta. Wszelkie 
odstępstwa powodują utratę gwarancji na cały wyrób. Po dostarczeniu produktu przez Producenta pełną od-
powiedzialność za stan techniczny produktu ponosi Klient. 

W przypadku montażu ościeżnicy lub maskownicy otworu maksymalny luz pomiędzy elementem montowa-
nym a murem może wynosić 2,5 cm. Większy luz może spowodować trwałe odkształcenie elementów, niesta-
bilność zamontowanych elementów oraz powoduje utratę gwarancji.
W celu utrzymania gwarancji, Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia powierzchni styku ościeżnicy drzwio-
wej lub innych elementów montowanych bezpośrednio na podłodze zmywalnej (terakota, kafl e, wykładziny 
podłogowe, winylowe, panele i podłogi drewniane). Powyższe ma na celu zabezpieczenie tych elementów 
przed uszkodzeniami powstałymi na skutek zalegania wody w tym miejscu i wyeliminowania możliwości trwa-
łego uszkodzenia produktów. 

11



UTR ATA GWAR ANC JI

Producent zastrzega sobie prawo do uchylenia udzielonej gwarancji w przypadku, gdy Klient:
• dokona montażu dodatkowych elementów na produktach (oprócz klamki i szyldu drzwiowego   
  zgodnie z ich przeznaczeniem)
• użyje do montażu produktów materiałów niezgodnych z zaleceniami Producenta
• dokona montażu produktów mimo zastrzeżeń co do jakości tych produktów bądź stwierdzenia 
   istotnych wad produktu

PRZERÓBKI

Klient może dokonać podcięcia skrzydła drzwiowego od dolnej jego krawędzi do wysokości 3 cm.  
Podcięcie to nie powoduje utraty gwarancji. Producent nie odpowiada za jakość i fi nalny efekt estetyczny do-
konanego podcięcia.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

Braki i wady części produktu nie uprawniają Klienta do reklamowania całego towaru.
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POSTĘPOWANIE GWAR ANC YJNE

Wady wyrobu ujawnione w czasie trwania gwarancji, należy zgłosić Producentowi za pośrednictwem Punktu 
Zakupu niezwłocznie po ich ujawnieniu na druku Zgłoszenia Reklamacyjnego. Zgłoszenie powinno zawierać 
dokładny opis występujących wad. 

Podstawą przyjęcia Zgłoszenia Reklamacyjnego przez Producenta jest przedłożenie odpowiednich dokumen-
tów:

• ważnej Karty Gwarancyjnej (Karta Gwarancyjna, na której widoczne są skreślenia lub poprawki traci waż-
ność)

• dowodu zakupu
• dokumentacji fotografi cznej wadliwego produktu

Jeśli dokumentacja fotografi czna nie będzie wystarczająca do oceny zasadności reklamacji Producent może 
zażądać dostarczenia przedmiotu reklamacji.

Producent rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od otrzymania kompletu wyżej wymienionych 
materiałów, niezbędnych do oceny zasadności reklamacji. 

Decyzję o formie naprawy bądź wymianie uszkodzonego elementu podejmuje Producent. 

W przypadku pozytywnej oceny zasadności reklamacji, Producent w porozumieniu z Punktem, w którym zakup 
został dokonany podejmie działanie zmierzające do usunięcia stwierdzonej wady. 
Producent naprawi lub wymieni wadliwy towar w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. 13



NAPR AWY GWAR ANC YJNE

Naprawy produktu mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez Producenta lub przedstawiciela Producenta 
posiadającego pisemne upoważnienie do dokonywania takich czynności.
Po stwierdzeniu uszkodzenia powodującego podstawę złożenia reklamacji Klient jest zobowiązany do zabez-
pieczenia produktu w celu uniknięcia dalszych skutków uszkodzeń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia spowodowane dalszą eksploatacją produktu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Reklamacje należy składać w formie pisemnej wraz z dokumentem zakupu do Punktu zakupu. Gwarancja nie 
wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności produktu z umową. Uprawnienia gwa-
rancyjne obowiązują na terenie Polski.
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Nr karty gwarancyjnej:

Nr dowodu zakupu: Pieczątka Producenta:

Serwis montażowy:

data                                                                podpis



producent drzwi marki ASILO:
ENTRA Sp. z o.o.

Juszkowo, ul. Zdrowa 10
83-000 Pruszcz Gdański

tel.: 58 692 04 50
fax: 58 692 04 52

sprzedaz@entra.pl

www.asilo.pl
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