
 
 

 
Bīdāmo durvju sistēmu transportēšanas, uzglabāšanas un ekspluatācijas noteikumi 

 
 

Garantijas termiņš – 2 gadi no bīdāmo durvju sistēmas (BIDS) saņemšanas brīža. 
Garantija ir spēkā ar nosacījumu, ka bīdāmās durvis uzglabātas, transportētas, uzstādītas un ekspluatētas atbilstoši ražotāja 
instrukcijām. 
 
Transportēšanas un uzglabāšanas noteikumi: 
1. Bīdāmās durvis jātransportē iepakotas gofrētā kartonā un aptītas ar plēvi, novietotas vertikāli uz garākās malas (roktura). 
Bīdāmās durvis nedrīkst celt un pārvietot turot tās tikai aiz augšējās malas (roktura). 
2. Transportējot, nedrīkst pieļaut mehānisku bojājumu iespējamību, jāizvairās no netīrumiem, mitruma, atmosfēras 
nokrišņu un tiešu saules staru iedarbības. 
3. Transportēšanai izmantot slēgtus, kravas pārvadāšanas noteikumiem atbilstošus transporta līdzekļus. 
4. Bīdāmās durvis un to sastāvdaļas jāuzglabā sausā telpā ar relatīvo mitrumu no 40% līdz 60%, labi ventilētā telpā ar 
telpas temperatūru no +10 C līdz +30 C, nepieļaujot to atrašanos apsildes sistēmu tuvumā. 
5. Lai izvairītos no durvju deformācijas, tās jāuzglabā vertikālā stāvoklī novietotas uz garākās malas (roktura), kas izslēdz 
bīdāmo durvju izliekšanos. 
 
Ekspluatācija un apkope: 
1. Bīdāmās durvis paredzētas ekspluatācijai iekštelpās ar gaisa temperatūru no +10°C līdz +30°C un gaisa relatīvo mitrumu 
no 40% līdz 60%. 
2. Nenovietojiet bīdāmās durvis apsildes sistēmu tuvumā! Karstais gaiss var izraisīt bīdāmo durvju deformēšanos. 
3. Ekspluatācijas laikā vēlams novērst straujas temperatūras svārstības telpās, kur ir uzstādītas bīdāmās durvis. 
4. Ekspluatācijas laikā vēlams novērst tiešu saules staru iedarbību, lai izvairītos no bīdāmo durvju krāsas izmaiņām. 
5. Bīdāmām durvīm nedrīkst pieļaut mehāniskus bojājumus, jāsargā no netīrumiem, ūdens, karstiem priekšmetiem un 
ķīmiski aktīvām vielām. 
6. Bīdāmās durvis tīra ar mīkstu, mitru lupatiņu. Vajadzības gadījumā pielietojiet parasti pielietojamos neabrasīvus koka 
virsmu tīrīšanai paredzētos tīrīšanas līdzekļus, izšķīdinot tos ūdenī. 
 
Garantijas nav spēkā uz defektiem (bojājumiem), kas radušies:  
1. Ūdens un tvaiku ietekmē. 
2. Skābju vai citu ķīmisku vielu ietekmē. 
3. Augstas temperatūras vai uguns ietekmē. 
4. Nepareizas bīdāmo durvju uzglabāšanas vai transportēšanas gadījumā. 
5. Nepareizas bīdāmo durvju montāžas un uzstādīšanas gadījumā. 
6. Nepareizas bīdāmo durvju ekspluatācijas un kopšanas gadījumā . 
7. Pieļaujot citas darbības, kas saistītas ar instrukciju neievērošanu bīdāmo durvju transportēšanā, uzglabāšanā, montāžā, 
uzstādīšanā, ekspluatācijā un kopšanā. 
 
Ražotājs apņemas izskatīt pretenzijas, kurās norādīta sekojoša informācija:  
1. Bīdāmo durvju apraksts (veids). 
2. Bīdāmo durvju īpašnieka vārds, uzvārds, adrese. 
3. Bīdāmo durvju uzstādītājs (privātpersona vai firma) un uzstādīšanas datums. 
4. Bīdāmo durvju pirkuma apliecinājums (pirkuma čeks) vai rēķina kopija. 
5. Detalizēts konstatēto defektu apraksts. 
 
Papildus rekomendācijas: 
1. Gadījumā, ja bīdāmo durvju sistēmu (BIDS) izgatavo no LKSP, MDF, PVC, HPL, AKRILA pildiņiem, durvīm ar 
platumu virs 800mm un/vai augstumu virs 2700mm SIA ATTĒLS R rekomendē durvīs iestrādāt horizontālos dalījumus. Ja 
horizontālie dalījumi durvīs netiek iestrādāti, tad pastāv iespēja, ka telpas temperatūras un/vai mitruma svārstību ietekmē 
durvis izliecas un deformējās. Horizontāls dalījums nepieciešams, lai izlīdzinātu materiāla iekšējos spriegumus gadījumos, 
kad mainās telpas temperatūra un/vai mitrums. 
2. Gadījumā, ja bīdāmām durvīm tiek uzstādītas INDECO bremzes, vēlams ievērot garās un īsās malas attiecību 3:1. Pie 
malu attiecības 3:1 INDECO bremzes darbosies vislabāk un durvis nesasvērsies. 
 
 
Ar bīdāmo durvju sistēmas uzglabāšanas, transportēšamas un ekspluatēšanas noteikumiem iepazinos. 
  
Paraksts:__________________________   

Vārds, uzvārds:____________________ 


