
1., A terméktípus egyedi azonosító kódja: CanDo Deluxe PVC bejárati ajtó termékcsalád

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Petri András

Ügyvezető Igazgató

Veszélyes anyagok

                        Deli Home Hungary Kft.

                              Kővágószőlős helységben, 2019. 05.02.-án

NPD: nincs meghatározott teljesítmény

6., A fent azonosított termék(ek) teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek 

megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

EN 12046-1:2003 / EN 13115:2001-11

4.osztály

9A osztály

C5/B5 osztály

NPD

32 (-1;-5) dB

1,2 W/(m2K)

NPD

0 osztály

NPD

NPD

EN 1027:2016-06 / EN 12208:2000-06

EN 12211:2016-09 / EN 12210:2016-

09

Működtető erő

Tűzállósági teljesítmény

Tűzvédelmi osztály

Teljesítmény

NPD

Alapvető tulajdonságok

 L: légáteresztő képesség

V: vízzárás

Sz: szélállóság

B: Biztonságosság

Akusztikai teljesítőképesség

Hő átbocsátás

3., Forgalmazó/importőr/gyártó a 305/2011. EU r. 15. cikk szerint

Deli Home Hungary Kft. 7673 Kővágószőlős Golgota 502. Tel: +36/72/564-437 Fax:+36/72/564-430, 

www.cando.hu4., Az AVCP rendszer(ek): 3.rendszer

Bejelentett szerv(ek): PfB GmbH & Co.Prüfzentrum für Bauelemente KG, DE-8871 Stephenskirchen, Lackermannweg 24.  Kijelölési okiratszám ( Notífied body 

number):  1644

5., A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Ismételt nyitással és zárással 

szembeni ellenállás

EN 14351-1:2006 + A2:2016

EN 10077-2:2012-06 + AC:2009 / 

EN10077-2:2012-06 + AC:2009

Vizsgálati /értékelési szabványok

EN 1026:2016-09 / EN 12207:2000-06

Terméktípus kódokkal: Sevilla (1001000, 1001001), Barcelona (1001010, 1001011), Salamanca (1001020, 1001021, 1001022, 1001023), Rimini (1001030, 1001031, 

1001032, 1001033), Félig üvegezett (1001040, 1001041), Velence (1002000, 1002001), Milano (1002010, 1002011), Torino (1002020, 1002021), Firenze (1002030, 

1002031), Ibiza (1003000, 1003001, 1003006, 1003007, 1003010, 1003011, 1003012, 1003013), Ciprus (1003020, 1003021), Málta (1003030, 1003031), Tenerife 

(1003032, 1003033), Korzika (1003050, 1003051, 1003052, 1003053), Korfu 2 (1003070, 1003071), Korfu 8 (1003074, 1003075), Alabama (1004030, 1004031), Oregon 

(1004040, 1004041), Europa (1004060, 1004061, 1004062, 1004063) Ohio (1004072, 1004073, 1004104, 1004105)

TELJESÍTMÉNY  NYILATKOZAT

Azonosító: 2019/17.

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/ EU és 568/2014/EU rendeletek szerint. 

2., Felhasználás célja(i): Egy-és kétszárnyú bejárati ajtók 70 mm beépítési mélységű PVC profilból készültek 5 ponton záródó ajtózárral, hőszigetelt 

üvegezéssel és panelbetéttel, az  EN 14351-1:2006 + A2:2016 szabvány előírásainak megfelelően. Rendeltetési terület: Lakóházak, nyaralók, 

közösségi- és szociális épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények bejárati ajtójaként, tűzgátló és füstgátló 

tulajdonság nélkül. 

 

Használati utasítás és biztonsági tájékoztató. 

 

Karbantartás:  

 

Egy alkalommal évente szükséges elvégezni az alábbi munkálatokat:  

 

- A gumitömítés kezelése szilikonnal a gumirészek rugalmasságának érdekében  

- Az ajtópántok és az ajtó vasalatok olajozása 

- A működési hézagok utánállítása, ha ez indokolt.  

 

 

Tárolás:  

 

A szerkezetet beépítésig vízszintesen vagy függőlegesen kell tárolni, kizárva a 

deformálódás, elcsúszás, eldőlés, egyéb sérülések lehetőségét és az időjárás károsító 

hatását. 

 

 

Beszerelés: 

 

Beépítési útmutató a teljesítmény nyilatkozat hátoldalán található. A szakszerű beépítés 

a hibátlan működés és a későbbi esetleges garanciális igények érvényesítésének 

feltétele, ezért beszerlése szakember által javasolt. 

 

Az ajtó szakszerű beszereléséhez szakembert a 30/635-9666-os számon közvetítünk ki. 

Szakembereink egyedi árképzés alapján dolgoznak.  

 

A Deli Home Hungary Kft. a termékért 1 év jótállást biztosít, mely a PVC 

nyílászárók szerkezeti elemeire vonatkozik (keret, szárny, vasalat, üvegezés), 

rendeltetésszerű használat mellett.  

A Deli Home Hungary Kft. a termékre 5 év szavatosságot biztosít, ezáltal 

felelősséget vállal azért, hogy a nyílászárónak az átadás pillanatában rejtett 

szerkezeti hibája nem volt valamint biztosítja a szavatossági időn belüli alkatrész 

utánpótlást. 

 

A jótállás megszűnik: 

 

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés 

- nem szakszerű tárolás, beépítés 

- karbantartás elmulasztása 

- nem megfelelő használatból eredő károsodás 

- szándékos rongálás 
 esetén. 

A garanciális hibák a vásárlás helyén vagy a Deli Home Hungary Kft-nél jelenthetők 

be. 

 

Az aranytölgy ajtókat árnyékos helyre kell beépíteni, vagy árnyékolót, előtetőt is kell 

alkalmazni. Az aranytölgy ajtók a tartós, sugárzó napsütés hatására deformálódhatnak, 

ami hibás működést eredményezhet. Az ilyen meghibásodásokra a garancia nem terjed 

ki. 

 

Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és be kell tartani 

(pl. gázművek). 

 

A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló számla 

bemutatása! 
 


