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Piirete eesmärk on üldjuhul kaitsta inimest  või kodulooma allakukkumisest. 
Sõltumata sellest, ei tohi piiretega kaitstud õhuavadega koridoridesse ega ka  rõdu- või 
terrassidele jätta täiskasvanud inimeste  järelevalveta väikseid lapsi ega ka koduloomi, 
vältimaks nende üleronimise või vahedest läbiminekut. Piirdest ei tohi üle ronida, sellest üle 
upitada või selle peale istuda.  

 
Konstruktsioonide külge ei ole lubatud ilma tootja kirjaliku nõusolekuta paigaldada 
lisavarustust, puurida auke ega teha muid toodete kvaliteeti kahjustavaid võivaid töid. 
 
Konstruktsioone, piirdeid ja piirde elemente tuleb regulaarselt vastavalt määrdumisastmele 
puhastada. 
 
Piirete klaase tuleb hooldada valstavalt klaasi hooldusjuhendile.  
 
Värvitud pindu tuleb puhastada rohke selge veega ja pehme riidelapi või svammiga, mis ei 
sisalda liivaosakesi või muid abrasiivseid võõrkehasi.  

 
Piirete elemendid on äärmiselt tundlikud keevitus- ja lõikussädemete suhtes. Klaas, värvitud 
metall ja puit, mille pinnale satub nimetatud osakesi, on jäädavalt kahjustunud, seetõttu tuleb 
hoolega vältida nimetatud tööde teostamist nende elementide läheduses. 

 
 

Keelatud on mustust eemaldada värvitud või lakitud pindadelt nitrolahustiga, kuna see võib 
kahjustada  pindu. Piirde käsipuu suurmustuse tuleks pesta alkoholi baasil  
puhastusvahenditega. Või märja lapiga, kuid mitte rohke veega. 

 
Piirete ja trepidetaile tuleks ülevärvida enda äranägemeise järgi välistingimuste või loomuliku 
kulumise  mõju all tekitatud kahjustuste taseme vastavalt selleks ettenähtud vahenditega. 
 
Puitelementide  soovitav ülevärvimise periood on 2 aastat või sõltuvalt kulumistasemest. 
Enne 2 aasta möödumist on soovitav kasutada samal baasil valmistatud lakki! 2 kahe aasta 
möödumisel sobib ülevärvimiseks ka muul baasil valmistatud lakk. 
 
Piirdedetailide purunemisel pöörduda piirdeid paigaldanud firma poole  
( OÜ Vitrecon,  tel +372 6550802 ).  

 
 

Garantii katkeb, kui: 
 
 Piiret pole kasutatud vastavalt otstarbele ning kasutusjuhendi nõudeid ja soovitusi on 

eiratud;  
 Garantiiaja jooksul on piirdeid ümber paigutatud ning sellest tulenevalt on detaile 

lõhutud või on reguleeringud paigast läinud;  
 Piirdeid on garantiiaja jooksul ise remonditud või ostja poolt valesti hooldatud;  
 On lisatud algselt mitte ettenähtud detaile; 
 Kui piirde vigastused on tekkinud selle oskamatu käsitlemise tagajärjel. 
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Garantii alla ei kuulu: 
 
 Loomulik kulumine; 
 Piire elementide lõhkumine kolmandate isikute poolt; 
 Piire elementide vigastamine või purunemine mehaaniliste esemetega kokkupuute 

teel. 
 
 
 
Vajadusel pöörduge abi saamiseks müüja / paigaldaja poole:  
 
OÜ Vitrecon 
Reg.nr. 11092181 
Telefon:  +372 655 0802 
E-post:  vitrecon@vitrecon.ee. 
Koduleht: www.vitrecon.ee  
Aadress: Siduri 7, Tallinn 11313, Eesti Vabariik. 
 
 
 
 
 
 


