
                Általános Szerződési feltételek zuhanykabinokra 

A Fontessa egyedi méretű zuhanykabinok az alábbi paraméterekkel és tűrésekkel rendelkeznek: 

• A zuhanykabinok üvegei 8 mm vastag, edzett, keret nélkül, biztonsági üvegből készülnek. Az 

edzés (hőkezelés) során az üvegben lévő feszültség során a kihűlés hatására a síkban való 

eltérés (ferdeség, kardosság) fordulhat elő. Ennek tűrése: +- 5 mm a síktól.  A 

hajszálkarcosság vizsgálatánál a Vegla irányelveket vesszük figyelembe. 

• Az üvegek a gyártás során derékszögű sarkokkal készülnek, a fal menti vízzárás szilikon tömítő 

anyaggal történik. Amennyiben az illesztési hézag (a fal és az üveg között) meghaladja a 4 

mm-t, a zárás PVC vízzáró profillal történik. 

• A zuhanykabin nem akvárium. Cégünk törekszik arra, hogy zuhanykabinjaink a legnagyobb 

mértékben bent tartsák a vizet rendeltetésszerű használat esetén, de minimális víz kifolyhat. 

Az ide vonatkozó szabványok 5-10 % víz kifolyását is megengedik. De a tapasztalat az, hogy 

kabinjaink jól záródnak, de az ajtó két alsó sarkán egy kevés víz kifolyhat. 

• A pántoknál a forgáspont miatt, hogy az ajtó elfordulhasson, pár mm-es rés található. 

Rendeltetésszerű használat mellett is egy kevés víz megjelenhet a zuhanykabin külső falán. 

• A szerelvények tisztítása történhet nem karcoló (javasolt folyékony), nem maró 

tisztítószerrel. 

• A PVC vízzárók vegyszerek hatására ill. UV-sugárzás hatására öregedhetnek, használat közben 

vízkövesedhetnek. Ezek cseréjét 3-5 év múlva, minimális anyagi ráfordítással cserélni 

javasoljuk. 

• Amennyiben a zuhanytér lejtése nem megfelelő, illetve a víz lefolyása nem biztosított, a víz az 

ajtó nyitásakor kifolyhat. A megfelelő vízelvezetés biztosítása a megrendelő feladata. 

Javasoljuk padka készítését, amelynek befele lejtéséről szintén gondoskodni kell. 

• Amennyiben vízzáró küszöb beszerelésére igény merül fel, azt csak pótdíj ellenében tudjuk 

teljesíteni. 

• Bizonyos esetekben a fugázás mentén a víz utat találhat a kabinból. 

• Amennyiben az ajtó zsanérja gipszkartonra kerül felszerelésre kérjük, hogy megerősített 

bordáról gondoskodni szíveskedjenek. 

• Vállalási határidőnk 1-4 hét között változhat. A gyártás közbeni minőségellenőrzés során 

észlelt hibákból adandó újragyártás a vállalási határidőt 1-2 héttel kitolhatja. Erről a 

megrendelőt írásban tájékoztatjuk. Fenti okok kötbérigényre nem jogosítják a megrendelőt. 


