
1

Növény-ház 2008 kft. HU - Maklár Hunyadi J.u.34.
Web: www.noveny-haz.hu email: novenyhazkft@gmail.com tel: +36 30 590 00 62

Garanciális feltételek

A felépített növényház a garanciális feltételeknek csak akkor felel meg, ha betartják az
építésre és használatra szóló követelményeket is. Műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv
elválaszthatatlan része a garanciális feltételnek.

Szállítás és átvétel:
A szállítólevél részletesen tartalmazza a leszállított alkatrészeket, elemeket, amelyet a

szállító-, átadó jelenlétében kell tételesen átvenni.
A mindenkori lerakodást a vevő köteles megoldani.

Amennyiben alkatrész hiány van, avagy alkatrészsérülés azt az átadóval közösen készített
jegyzékben rögzíteni kell.

A lerakodáskori sérülésért felelősséget nem vállalunk, az a vevő felelőssége.
Ugyanígy más hiányzó alkatrészért sem vállalunk utólagos reklamációt.

Tárolás
Már lerakodáskor célszerű felhasználási sorrendben, de mindenképpen anyag

csoportonként rakodni. El kell kerülni a földre, sárba rakodást, ezt megelőzendően alátét
lapokra kell helyezni az alkatrészeket.
Elektromos berendezéseket, alkatrészeket, vagy papírdobozban levő elemeket esőtől védett
helyen kell tárolni.
Fóliát eredeti csomagolásában, műanyag lapokat védő lapok takarásával, napfénytől védett
helyen kell tárolni, különösen óvva a sérülésektől.

Garancia
A gyártó a leszállítástól kezdődően egy évig vállalja a hibás anyagok cseréjét, vagy

javítását. A garancia csak a gyártó, vagy megbízottja jelenlétében történő műszaki átadás-,
átvétel esetén vonatkozik a felépített teljes növényházra.
A tűzi horganyzott acélszerkezetre tíz év átrozsdásodás elleni védelmet vállal.
A fólia palást gyártó és fajta szerint választható, ezért a garancia a gyártói garancia tovább
adása.
Nem vonatkozik a garancia:

Ha véletlen, vagy szándékos rongálás történik a szerkezeten.
Nem megfelelő a beépítés, nem az összeszerelési utasításnak megfelelő.
A megfelelő karbantartás elmarad. A karbantartási jegyzőkönyv három havonkénti
elküldése elmarad. (Ezt elegendő emailben elküldeni a szerződésben szereplő címre.)
Természeti katasztrófa, viharkár és rendkívüli hó terhelés, annak elvárható kárenyhítése
nem történik meg.
Minden olyan átalakítás, amelyet a gyártó nem engedélyezett.
Áram kimaradás esetén nem működő automatika, ezen keresztül bekövetkezett bármilyen
károsodás.
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Karbantartási utasítás növényházakra.

Oszlop, oszlopvédő beton gyűrű ellenőrzése talajmunkák elvégzése után:
Lehetséges repedések a beton gyűrűn: ennek hatása korrózió a tartóoszlopon, gyűrű leválás.

Megoldás ragasztó, glett anyag felvitele, vagy bitumenes kezelés, bevonat talajszint
alatt 20 cm mélységig.
Sérült, meghajlott oszlop esetén sürgősen vegye fel a kapcsolatot a kivitelezővel, vagy a
gyártóval.

Ajtók.
Legalább háromhavonta a csúszó, forduló elemek zsírozása.
A tolóajtók vezető elemeinek folyamatos tisztítása

Szellőzők.
Fogaslécek, görgők háromhavonkénti zsírozása, hajtóművekben olajszint ellenőrzés,
típusfüggően zsírozás.

Vápacsatorna.
Tavasszal, ősszel, többször, nyáron legalább egyszer tisztítsa ki a csatornát a belehullott
levelektől, sártól, hogy szabad lefolyása legyen az esővíznek.

Elektromos csatlakozók, vezérlések.
Évente egyszer szakemberrel nézesse át a rendszert, vezeték csatlakozásokat szorítsa meg,
belső páralecsapódást (ha van) távolítsa el, földeléseket ellenőrizze.

Érzékelőket folyamatosan tartsa tisztán, ha van szélirány, szélerősség érzékelő annak forgását
is figyelje.

Áramkimaradás esetén a tetőszellőzőt, a mellékelt kurblival, vagy akkumulátoros
csavarozó géppel be kell zárni, mert a vihar károsíthatja a szellőzőt.

Fóliapalást
Feszességét folyamatosan ellenőrizni kell.
Szimpla fólia esetén

A szerkezeten az után feszítős csőtengely van, akkor a tavaszi és nyári időszakok után
feszítést kell végezni. Nem szabad nagy melegben „penge feszesre” tekerni, mert a lehűléskor
megpattanhat a fólia.

Felfújt duplafólia esetén:
Ellenőrizni kell a fúvató motorok járásának idejét. Ha folyamatosan, vagy igen hosszú ideig
működik, vagy normál működés esetén laza a fólia, akkor fóliaszakadás van. Első körben a
rögzítő sínek mentén, valamint a sarkoknál, éleknél kell kezdeni az ellenőrzést. Ha a szakadás
megvan, akkor azonnal le kell ragasztani a speciális ragasztószalaggal. Ezzel a fólia további
szakadását is megakadályozzuk.
Ha túl feszes, túlfújt a fólia, akkor a felfújó ventilátor szabályozóján kell állítani.

Havazáskor:
A szellőztető automatikát ki kell kapcsolni, a biztosítékokat is le kell kapcsolni a véletlen
indítás elkerülése érdekében. Ezzel elkerülhető a nyitószerkezet károsodása.
Az egyoldalas terhelést el kell kerülni. Ezt a hó lehúzásával, tompa eszközzel, kötéllel, stb.
meg kell oldani. A vápa alatti hó leolvasztó fűtést már a havazás kezdetén be kell indítani.
Blokkos szerkezetek esetén, ha rendkívüli havazás történik (nehéz, vizes hó, a vápa a gerincig
berakodik, nem olvad le) és veszélybe került a szerkezet stabilitása, akkor egy-egy borda közt
vágja be a fóliát, hogy a havat belapátolhassa a belső térbe. A fólia kivágást később kis
költséggel ki lehet javítani.


