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Garancijski list velja za elemente stavbnega pohištva iz 

proizvodnega programa OKNA CAPRIS d.o.o. Oblika, velikost, barva 

in  tehnične značilnosti izdelka so predmet zahteve kupca. Kot 

predmet garancije se upošteva tudi kupljena storitev in vso ostalo 

blago, ki ga je kupec naročil in je sestavni del stavbnega pohištva. 

Garancijski list velja skupaj z računom. 

 

Garancijska izjava: 

Prodajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka 

v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo izdelka kupcu. 

Prodajalec zagotavlja kupcu v času garancije po predaji izdelka in 

blaga redne obdobne vzdrževalne preglede ter nadomestne dele za 

kupljeno blago. Za nadomestne dele se štejejo tudi deli, ki vizualno 

niso enaki originalu, so pa primerljivi in imajo isto 

funkcijo kot original. S posredovano ponudbo je bila stranka 

seznanjena s SPLOŠNIMI POGOJI PODJETJA OKNA CAPRIS d.o.o. 

(objavljeno tudi na spletni strani www.oknacapris.si). 

 

 Z računom prejme stranka tudi GARANCIJSKI LIST. Prodajalec 

zagotavlja kupcu še tri leta po preteku garancijskega roka proti 

plačilu, vzdrževanje in nadomestne dele. Garancija ne izključuje 

pravic kupca, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 

blagu.  

 

Reklamacije: 

Stranka je dolžna ravnati z blagom po načelu vestnega in dobrega 

gospodarja. V kolikor pride na blagu zaradi kršitve tega načela do 

kakovostnih in količinskih odstopanj, se reklamacija ne priznava. V 

primeru reklamacije blaga, se plačilo prevzete reklamirane količine 

ne zadrži. Kakršnakoli zahteva s strani stranke, ki je v nasprotju s 

potrjenim predračunom, se ne smatra kot reklamacija. V primeru, 

da kupec ob zaključku montaže ni želel/dovolil odstraniti zaščitne 

folije, morebitne nastale težave s kasnejšo odstranitvijo zaščitne 

folije niso predmet naknadnega reklamacijskega zahtevka. V 

kolikor je osnova za reklamacijo nastala med transportom, je kupec 

dolžan ob uveljavljanju reklamacijskega zahtevka predložiti 

obojestransko podpisan ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI z vpisom 

napake s strani prevzemnika in monterja ali prevoznika. 

 

Odgovornost za napake ne velja v naslednjih 

primerih: 

- za manjša odstopanja v konstrukciji, barvi, merah ipd., 

- če reklamirano blago ni v celoti plačano, 

- če je bilo reklamirano blago kljub predhodno ugotovljenim 

napakam na željo kupca vgrajeno (prodajalec ni dal soglasja, da se 

reklamirano blago lahko vgradi), 

- če je izdelek izpostavljen ekstremnim vremenskim razmeram, 

slani vodi ali agresivnim plinom pred in po vgradnji. 

- v primeru nasilne uporabe in v primerih višje sile (naravne 

nesreče, eksplozije, požari, neurja), 

- če je napaka posledica posega nepooblaščene osebe v stavbno 

pohištvo in vse dodatne artikle (senčila, mehanizmi za odpiranje, 

okovje, steklo,…), 

- v primeru vgradnje stavbnega pohištva, kjer je zaradi nestrokovnih 

nastavitev prišlo do okvar okovja, poškodbe tesnil in PVC profilov, 

- če izdelek ni vzdrževan v skladu z NAVODILOM ZA UPORABO IN 

VZDRŽEVANJE, 

- če je blago izdelano po konstrukcijskih podatkih kupca, ni pa v 

skladu s tehničnimi normativi in predpisi proizvajalca. 

(predimenzioniranje mejnih vrednosti v tabelah), 

- sprememba površine PVC profila, ki je povzročena zaradi vpliva 

okolja, 

- odstopanje barvnih odtenkov in strukture lesnih vzorcev v 

konstrukciji PVC profila, 
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- če pride do poškodbe na izdelku zaradi neupoštevanja NAVODILA 

ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE, 

- razlika v odtenkih in barvi med PVC profili in vsemi dodatki (vse 

vrste senčil in njihova vodila, PVC in ALU zaključne letvice, okovje in 

pokrivne blende okovja), 

- če je storitev montaže oz. zamenjave opravljala oseba, ki ni 

pooblaščena od strani prodajalca, - omejitev odpiranja krila, ki 

nastane kot posledica nameščenih mehanizmov za uporabo senčil. 

 

GARANCIJSKA OBDOBJA 

10 LET 

 

• Odpornost PVC elementov proti atmosferskim vplivom, 

predpisano trdnost izdelka, obstojnost dimenzij po 

standardih in sicer za PVC profile za okna in vrata za naslednje 

sisteme: 

- PVC PRESTIGE 

- PVC ELEGANTE 

- PVC EFORTE 

 

• Notranje police iz azur7 kamna. 

 

• Sekcijska garažna vrata iz  našega prodajnega programa – 

proti prerjavenju.  Za ostale elemente garažnih vrat je 

garancijska  doba naslednja: 

- 2 leti na pogon in vodila. 

 

5 LET 

 

• Odpornost ALU elementov proti atmosferskim vplivom, 

predpisano trdnost izdelka, obstojnost dimenzij po 

standardih in sicer za ALU profile za okna, vrata in polkna za 

naslednje sisteme: 

- ALU AluK stavbno pohištvo 

-POLKNA 

 

• Vgrajeno izolacijsko steklo in sicer na: 

- nepropustnost za vlage v medstekelnem prostoru, 

zahtevano toplotno in zvočno izolativnost stekla, propustnost 

svetlobe in ostale predpisane zahteve za vgrajena stekla v 

naše izdelke. 

- Za poves, žvenketanje križev, termični lom in  mehanski lom 

stekla ne dajemo garancije. 

- Refleksna stekla za zaščito pred soncem  imajo kovinski 

nanos. Ob določenih pogojih  (okolje, vrsta zgradbe) in ob 

pomanjkanju rednega čiščenje fasade se na zunanji površini 

refleksnega stekla lahko pojavi korozija, ki pa ni predmet 

reklamacije. 

- V primeru menjave stekla, razlika v barvi  stekla med novim 

vgrajenim steklom in ostalimi obstoječimi stekli ni predmet 

reklamacije. 

- Kondenzacija vodne pare (pojav rose) na  zunanjih in 

notranjih površinah izolacijskih stekel ni predmet reklamacije. 

 

• Notranje PVC police in sicer, da: 

- so vodoodporne – dovoljena je mokra vgradnja, 

- so odporne na običajne udarce in praske, 

- ne spreminjano barve, 

- ne puščajo vodnih kolobarjev, 

- so odporne na različna nekoncentrirana gospodinjska čistila. 

 

• Zunanje ALU police in sicer, da: 

- so vodoodporne – dovoljena je mokra vgradnja, 

- so odporne na običajne udarce in praske, 

- ne spreminjano barve, 

- ne puščajo vodnih kolobarjev, 

- so odporne na različna nekoncentrirana gospodinjska čistila. 

 

• PVC bela vratna polnila za vse sisteme. 

 

3 LETA 

 

• PVC dekor vratna polnila za vse sisteme. 

 

2 LETI 

 

• Vgrajeno okovje za polkna v črni in beli barvi in sicer za 

odpornost proti normalnim vplivom vremena, trdnost okovja, 

brezhibnost delovanja ob normalni uporabi. 

• Elektronske in električne naprave vgrajene v zimske vrtove 

vendar le v primeru, da so bile naprave strokovno nameščene 

in priključene in se je z njimi upravljalo kot predpisano v 

navodilih. 

• Pogonske dele rolet (mehanski deli, trak,  monokomanda, 

motorni pogon, navijalno kolo rolete, …) in sicer za odpornost 

proti obrabi in drugim možnim poškodbam ob normalni 

uporabi. 
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Garancija ne velja: 

- če je napaka posledica posega nepooblaščene  osebe v 

roletno omarico ali pogonski mehanizem, 

- v primeru rolet na motorni pogon, kjer niso  bila upoštevana 

navodila za montažo in je  bila vezava rolete na motorni 

pogon narejena drugače, kot je to predpisano, 

- v primeru rolet na motorni pogon, kjer niso  bila upoštevana 

navodila za predpripravo rolet na motorni pogon in je bila 

vezava rolete na motorni pogon narejena drugače, kot je to 

predpisano, 

- če je blago izdelano po konstrukcijskih podatkih  kupca, ni pa 

v skladu s tehničnimi normativi in predpisi proizvajalca, 

- odstopanje barvnih odtenkov in strukture lesnih  vzorcev v 

konstrukciji lamele ni napaka, 

- če je storitev montaže oz. zamenjave opravljala  oseba, ki ni 

pooblaščena od strani prodajalca, 

- morebiten izpad posameznih lamel ali skupine  lamel iz 

ležišča v vodilu, 

 

Za napako ne šteje: 

- slišno tresenje okenskih senčil ob prisotnosti vetra. V 

primeru močnejših sunkov vetra priporočamo, da se rolete 

dvignejo ali pustijo do končnih položajev; 

- razlika v odtenkih in barvi med profili in okovjem (avtomat, 

komandni drog, pokrovčki za vijake ali vodila). 

 

1 LETO 

 

• Vse vrste vgrajevanja in zaključevanja izdelkov. 

 

 

 

Predmet garancije NISO: 

- marmorji in graniti, saj je material naravnega  izvora, zato so 

možna odstopanja v barvi in strukturi, ki pa ne morejo biti vzrok 

reklamacije, saj je vsak še tako majhen košček unikat. 

 

Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija. 

 

OKNA CAPRIS d.o.o. 

Dolinska cesta 1 C, 6000 KOPER, Slovenija 

Tel.: +386 41 345 875 

Spletna stran: www.oknacapris.si 

E-mail: info@oknacapris.si 

 

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE 

Oken oz. vrat se ne sme odpirati najmanj 2 uri po končani 
montaži oz. dokler se poliuretanska pena (purpena) ne 
strdi, saj se lahko v nasprotnem primeru krila oken oz. vrat 
povesijo. 
Zaščita folija na PVC profilih je namenjena izključno zaščiti PVC 
profilov pred poškodbami med transportom ter med 
vgradnjo oken in vrat, nikakor pa ni namenjena zaščiti oken pred 
kasnejšimi zidarskimi deli. Zaradi možnosti, da se 
folija pod vplivom sončnih žarkov zlepi s profilom, jo je 
potrebno po montaži odstraniti, najkasneje pa v roku 14 
dni. Samo na tak način lahko zagotovite lep izgled, trajnost in 
funkcionalnost vaših oken in vrat. 

Vzdrževanje PVC okvirjev 

PVC okvirje oken in vrat najbolje očistite z mlačno vodo, kateri 
lahko dodate nekaj blagega sredstva za pomivanje posode ali 
stekel. Umazane okvirje je mogoče brez velikega truda očistiti s 
posebnim čistilom Cosmofen, ki ga lahko kupite pri nas. Pod 
nobenim pogojem ne smete uporabiti čistilnih in polirnih 
sredstev, ki vsebujejo topila. 

Vzdrževanje tesnil 

Tesnila namažite vsaj enkrat na leto z glicerinom ali posebnim 
mazilom, ki jo lahko v ta namen kupite pri nas. 

Vzdrževanje stekla 

Po vgradnji oken morate s stekla odstraniti morebitne ostanke 
lepila, ki so ostali po odstranitvi etiket ali distančnih 
podložk. Iz steklene površine morate TAKOJ odstraniti 
eventualne sledove ometov ali cementnega 
mulja. Trdovratne umazanije, kot so ostanki katrana ali barve, 
odstranjujemo s pomočjo topili: alkohol, aceton ali 
pralni bencin. Pri uporabi topil morate biti pazljivi, da ta ne 
pridejo v kontakt z robnim tesnjenjem izolacijskega stekla. 
Sicer pa umazanijo na steklu praviloma odstranimo s pomočjo 
blagega čistilnega sredstva in z običajnimi čistilnimi 
pripomočki (goba, umetna koža, čistila v razpršilih ipd). 
Pomembno je, da ne uporabljamo pripomočkov kot so britvice, 
strgala ali podobno, saj lahko trajno poškodujemo stekleno 
površino (praske, raze). Za čiščenje stekla se nikoli ne 
smejo uporabljati čistila, ki bazirajo na lugih ali na kislinah.  

Vzdrževanje okovja 

Da pa bo okovje nemoteno delovalo skozi vso življenjsko dobo, 
mu moramo vsaj enkrat letno posvetiti pozornost, tako da z 
oljem ki ne vsebuje kislin in smol, naoljimo vse njegove gibljive 
dele. 

Vzdrževanje kljuk 

Kljuka je nepogrešljiv element, ki s svojo funkcionalnostjo v 
veliki meri pripomore k ustrezni uporabnosti oken in vrat. 
Sčasoma se lahko kljuka na oknih in vratih razrahlja in postane 
majava. Tak pojav ni vzrok za reklamacijo kljuke, saj 
lahko nezaželen pojav odpravite sami na način, da na kljukah 
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oken, balkonskih in drsnih vratih pokrivni PVC 
pokrovček povlečete narahlo k sebi ter ga obrnete za 90˚ (iz 
navpičnega v vodoravno smer). Pod pokrovčkom se 
nahajata dva vijaka, ki ju je potrebno narahlo pritrditi z ročnim 
izvijačem. 
Kljuke na vhodnih vratih imajo imbus vijak za pritrditev le na 
notranji strani – viden s spodnje strani kljuke. V primeru 
majavosti kljuke tega odvijemo, nato kljuko močno pritisnemo 
proti vratnemu krilu ter privijemo vijak. 

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE PVC IN ALU SENČIL 

Zaščitna folija na senčilih (rolete, polkna) je namenjena 
izključno zaščiti profilov pred poškodbami med transportom ter 
med vgradnjo senčil, nikakor pa ni namenjena zaščiti senčil pred 
kasnejšimi zidarskimi deli. Zaščitno folijo na PVC 
profilih je potrebno po montaži takoj odstraniti, najkasneje pa v 
roku 14 dni. Samo na tak način lahko zagotovite 
lep izgled, trajnost in funkcionalnost senčil. 
V nadaljevanju je opisanih nekaj kratkih navodil in postopkov za 
vzdrževanje senčil, ki pripomorejo k ohranitvi njihove 
funkcionalnosti in k vašemu dobremu počutju. 
Za čiščenje senčil uporabljajte običajna čistilna sredstva, ki ne 
puščajo prask in odrgnin na materialu, kot so milnica 
oz. voda, kateri dodate malo detergenta (npr. Pril). Pripravljeno 
mešanico nakapljajte na belo krpo in jo enakomerno 
nanesite na senčilo (okvir, lamele) ter pustite, da se narahlo 
posuši. Pri tem pazite, da s premočnimi pritiski ne 
poškodujete lamel-predvsem to velja za ALU lamele. Nato 
površino obrišite z vlažno krpo, ki ne pušča sledi. 
Senčila so okovana z sodobnim in tehnično dovršenim okovjem. 
Okovje in njihovi gibljivi kovinski deli so pri uporabi 
izpostavljeni povečani obrabi materiala. Da funkcionalnost 
okovja ne bo okrnjena, je potrebno vse gibljive dele okovja 
naoljiti vsaj dvakrat letno. 
 

 

 


