Garantievoorwaarden

Onderhoud & gebruik

5 jaar kwaliteitsgarantie
Dit kwaliteitsproduct is in Nederland voor je op maat geproduceerd. Unilux horren hebben 5 jaar garantie op het
systeem en 1 jaar garantie op het horgaas en de koorden
bij normaal gebruik.
Horren zijn bedoeld als wering van vliegende insecten
bij ramen en deuren. Schade door uitwaaien, doorlopen,
huisdieren, oneigenlijk gebruik en/of achterstallig onderhoud valt buiten deze garantie.
Het aanbieden van een hor ter reparatie onder garantie
verloopt altijd via je leverancier. Zorg voor een uitgebreide
omschrijving van het probleem. Vermeld ook het originele
ordernummer. Op je Unilux hor vind je een productsticker
met alle gegevens, we raden je aan deze productsticker
samen met deze garantiekaart te bewaren.

• het horgaas kan stofvrij gemaakt worden met een
vochtige doek of een stofzuiger met opzet borstel
• berg het gaas op in de cassette bij harde wind of
tocht situaties
• check de filmpjes en instructies op ons Unilux YouTube
kanaal (Playlist Montage)

Defecte hor buiten de geldende garantie?
Unilux horren zijn buitengewoon duurzaam maar zijn
ook onderhevig aan normale slijtage. Unilux kan in veel
gevallen de hor repareren en zo de levensduur verlengen.

www.unilux.nl

Zelf repareren
• controleer gaas op vuil en schade
• check de filmpjes en instructies op ons Unilux YouTube
kanaal (Playlist Montage)
Als je de reparatie niet zelf kunt uitvoeren
Neem contact op met je leverancier, vermeld je ordernummer en zorg voor een uitgebreide omschrijving van
het probleem.
Tip: reparaties in herfst of winter zijn sneller!
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INKLEM UNIT

Montagehandleiding

4/5. Sluit raam, stel raamkruk af indien nodig

Garantiekaart Inklem Unit

Inklem Unit
Inhoud montagezakje
Inklem Unit (412-112):

LEVERANCIER + NU
MMER
Straat leverancier
barcode
Woonplaats leverancier
wo w11 2018 (=leverda
tum)
XXXXX

(=referentie)
453391XX (= fabricagen
ummer) 7016STR (=R
ALkleur)
IKU1332*932 Ral7016
STR dagmaat zwart (=p
roductnaam)
PPP gaas

t kozijn
1x handgreep*
2x lage veerclip*
raamkruk af indien nodig
Beschikbaar in de kleuren: 9001
(crème), 9016 (wit) of 9017 (zwart)

1. Open raam

3. Plaats hor in het kozijn

Neem het fabricage nummer en de datum
over van de productsticker en
bewaar deze kaart bij je aankoopbon.

2. Plaats hor in het kozijn

4. Sluit het raam

5. Stel raamkruk af indien nodig

Ik heb deze hor met zorg
voor jou gemaakt!
Met een Unilux hor haal je kwaliteit in huis.
Nederlands fabrikaat.
www.unilux.nl

