
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Javítási szerviz csomag: 
Tisztítás és javítás garantált áron 

 
Hogy Ön csak a zsaluzással foglalkozzon, 
a javítást mi végezzük! 
 
 
 
 
 
 
 
Érvényes: 2012.01.01-től.  A változtatás jogát fenntartjuk! 

PERI szolgáltatások 
Javítási szerviz   



 
A PERI megoldása 
 
 
A szolgáltatás leírása 
 

� A bérbevett PERI zsaluanyagok 
minőségének biztosítására a bérlő  
igénybe veheti a PERI Javítási 
szerviz szolgáltatását. A 
szolgáltatás tartalmazza a bérelt 
eszközök rendeltetésszerű 
használata során keletkező kisebb 
hibák kijavítását és a szükséges 
tisztítást, vagyis biztosítja a 
zsaluzatok Ált. Üzleti Feltételek 
szerinti újbóli bérbe adhatóságát. 

 

 
 

 
� A szolgáltatás díja a vissza-

szállított anyagérték 0,5%-a , mely 
az anyagok visszaszállítása után 
esedékes havi bérleti számlában 
jelentkezik.  A díj tartalmazza a 
felhasznált javító anyagok árát és a 
munkadíjat egyaránt. 
 

� A szolgáltatás nem terjed ki a 
szándékos károkozásból, súlyos 
gondatlanságból ill. szakszerűtlen 
alkalmazásból keletkező károkra, 
melyek a helyreállítás költségeinek 
tételes leszámlázását ill. a minőségi 
standardot nem biztosító, vagy 
gazdaságtalan javíthatóság esetén 
végső soron a tönkretett elem 
kényszereladását vonják maguk 
után az Ált. Üzleti Feltételek szerint. 
 

 
Előny 
 
� Nincs jelentős adminisztrációs ráfordítás 

gyakran kis értékű anyagpótlások, ill. 
egyszerű javítások miatt.  
 

� A javítási és tisztítási költségek előre 
kalkulálhatók. 

 
� Önnek nem kell a finomtisztítással 

foglalkoznia. Ezzel csökken a 
visszaszállítás előtt szükséges tisztítás 
személyi igénye és költsége valamint az 
utolsó kizsaluzást követő gyorstisztítás 
után korábban visszaszállíthatja az 
anyagot. 
 

� A bérletből megvásárolt ill. vissza nem 
szállított anyagokra természetesen nem 
kerül szervízköltség felszámításra!  

 

   
  

Az Javítási  szerviz  tisztítási  
szolgáltatása: 

 
Keretes zsaluzatoknál: 
 

� A zsaluhéj és a keretek oldalának 
gépi  tisztítása 

� Beton maradványok eltávolítása az 
átkötési helyekből. 

� Hátoldal tisztítása max. 4 mm 
beton szennyeződésig. 

 
Egyéb elemeknél: 
 

� Támaszok, fém elemek, kapcsoló- 
és kötő elemek nagynyomású 
vizes tisztítása. 

� Fatartók szegtelenítése és tisztítá-
sa max. 2 mm szennyeződésig. 

�  Cementtej maradvány eltávolítása 
3S zsaluhéj táblákról gépi tisztítás-
sal. 

� Munkaállványok tisztítása max. 2 
mm szennyeződésig. 

 
 
 
 
 

 
 

 
A Javítási szerviz javítási 
szolgáltatása: 
 
Keretes zsaluzatoknál: 
 
� Bordák és vízsz.profilok cseréje (a 

megengedett deformáció határain 
belül). 

� Sarok hegesztés. 
� Átkötési helyeken hüvelyek, perse-

lyek szükség szerinti cseréje. 
� Zsaluhéj javítása falapkázással ill. - 

szakszerű felhasználás melletti 
elhasználódás esetén - cserével. 

�  Záródugók és hiányzó tömítések 
pótlása.  
 

Egyéb elemeknél: 
 
� Födémtámasz horpadások kihúzása, 

G-horog és menetes anya cseréje. 
� Keresztfej, támaszfej egyengetéses 

javítása. 
� Egyéb fémelemek deformációs 

határon belüli egyengetése. 
� Hiányzó rögzítő, biztosító és csat-

lakozó tartozékok (pl. sasszeg, 
dugasz, csavar, menetes anya) 
pótlása.  

� Kisebb hegesztéses javítások 
(max.5 cm varrat/elem) 

 

 
A Javítási szerviz nem 
tartalmazza: 
 
A szándékos és súlyos gondatlanságból 
eredő károk javítását ill. a nem javítható 
károkból eredő kártérítést, mely károk az 
Alkalmazási útmutatókban és a zsaluzási 
terveken előírtaktól eltérő felhasználás miatt 
keletkeznek. 
 
Ügyfélre terhelendő javítható hibák 
jellemzően: 
 
� Keretes zsaluelemeknél a  zsaluhéjak 

átfúrása, átszakítása, > 1mm mélységű és 
> 10 cm hosszú bemarása, drótkorongos 
tisztítása ill. nem megfelelő felületkezelő 
miatti zsaluhéj csere költsége. 

� Szakszerűtlen használat miatt födém-
támaszok talp és fejlemez cseréje. 
 

Nem javítható károk jellemzően: 
 
� Keretes elemek függőleges profiljainak 

sérülése, törése. 
� Daruhorgok, emelő szerkezetek sérülése. 
� Túlterhelésből származó kihajlások, 

deformációk. 
� Zsaluhéj táblák széleinek sérülése, 

átfúrás, átszakítás, bemarás fentiek 
szerint. 

� Magasból leejtett, sérült elemek. 
 

Az egyes javítási munkák konkrét besorolásáról a PERI általános érvényű, részletes fényképekkel illusztrált bérleti kritériumai 
alapján tájékozódhat, mely a www.peri.hu oldalról letölthető ill. kívánságra rendelkezésre bocsájtjuk. 
 

  
 Önnek csak ennyi dolga marad az Javítási szerviz k apcsán: 
 

 

� Az egyes betonozások közötti 
gyors tisztítás. 
 

� Megfelelő felületkezelő szer (pl. 
PERI Clean ) használata. 
 

� Visszaszállítás előtti kötegelés,       a 
kiselemek göngyölegbe pakolása. 

 

� Az esetleges nem eléggé óvatos 
betonozás következtében a táblás elemek 
hátoldalára kötött nagyobb betondarabok 
eltávolítása. 

 

 


