
FOLIE GRZEWCZE DO LUSTER 

Importer:    
 

Elektryczne, samoprzylepne folie grzewcze 
zapobiegają osadzaniu się pary wodnej na lustrach 
w pomieszczeniach o dużym stopniu wilgotności. 
Stosowane w łazienkach umożliwiają korzystanie  
z lustra tuż po kąpieli.

Dostępne rodzaje folii grzewczych

Nr katalogowy Kształt Wymiary folii Moc grzewcza
1244-006934 prostokąt 400 mm x 450 mm 18 W

1244-006935 kwadrat 500 mm x 500 mm 60 W

1244-006936 prostokąt 570 mm x 760 mm 85 W

1244-006937 koło Średnica 600 mm 55 W

1244-006938 prostokąt 600 mm x 1100 mm 132 W

Parametry techniczne

Napięcie zasilania 230V

Przewód przyłączeniowy 1,5 m  (płaski, dwużyłowy)

Sposób montażu folia samoprzylepna

Połączenia folii i przewodu w izolacji silikonowej

Klasa ochrony IP 57

Dopuszczenia SEMKO, znak CE

Wskazówki montażowe
 » Połóż lustro przednią powierzchnią do dołu, na powierzchni która zabezpieczy je przed mechanicznym 

uszkodzeniem. Upewnij się, że tylna powierzchnia lustra jest czysta i odtłuszczona
 » Zaznacz na tylnej powierzchni lustra miejsce montażu folii grzewczej. Folia musi być oddalona co najmniej  

50 mm od krawędzi lustra.
 » Odklej papier zabezpieczający folię grzewczą zaczynając od jednego z narożników. Następnie przyklej narożnik 

w oznaczonym wcześniej miejscu i powoli zacznij odklejać papier zabezpieczający jednocześnie dociskając folię 
grzewczą do powierzchni lustra tak, aby usunąć z pod niej pęcherzyki powietrza.

 » Folia grzewcza powinna być podłączona poprzez oddzielny włącznik z obwodem oświetleniowym łazienki. 
Podłączenie musi zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 » Termostat nie jest wymagany.



Gwarancja 
Wszystkie wyroby dostarczane przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem dokonania zapłaty za nie oraz właściwej 
instalacji, eksploatacji i konserwacji, są objęte gwarancją bezusterkowości w materiałach i wykonaniu oraz zgodności 
z ewentualnymi specyfikacjami zamieszczonymi na odwrocie niniejszego formularza. Jeżeli specyfikacja nie została 
zamieszczona, gwarancja na wyroby dotyczy zgodności z aktualnie obowiązującymi specyfikacjami Sprzedawcy.

Okres gwarancji obejmuje 12 miesięcy od daty dostawy wyrobów do Kupującego. Gwarancja nie obejmuje wyrobów 
lub komponentów wytwarzanych przez podmioty niepowiązane kapitałowo ze Sprzedawcą lub wyrobów, które były 
niewłaściwie użytkowane, zainstalowane, skorodowane lub zostały zdemontowane, zmodyfikowane lub były naprawiane 
przez inne osoby niż Sprzedawca lub osoby wskazane przez Sprzedawcę. Sprzedawca powinien otrzymać pisemne 
zawiadomienie o usterce od Kupującego w okresie gwarancji. 

Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona wyłącznie do serwisu lub regulacji wyrobu zwróconego w tym celu 
do Sprzedawcy, włącznie z wymianą wszelkich jego uszkodzonych części lub – według uznania Sprzedawcy – zwrotu 
Kupującemu ceny zakupu uszkodzonego wyrobu. Kupujący poniesie koszty opakowania, zapakowania w skrzynie 
oraz transportu wyrobów do i od Sprzedawcy. Na wniosek Kupującego Sprzedawca dołoży uzasadnionych starań 
w celu zapewnienia serwisu gwarancyjnego w obiekcie Kupującego, pod warunkiem, że Kupujący poniesie koszty 
według obowiązujących w danym czasie stawek Sprzedawcy serwisu prowadzonego w terenie oraz związanych z 
tym kosztów podróży i utrzymania. Jeżeli usterka została spowodowana niewłaściwą instalacją, konserwacją lub 
użytkowaniem lub nieprawidłowymi warunkami eksploatacji, koszty napraw zostaną naliczone według normalnych 
stawek. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

W przypadku powstania usterki należy podjąć następujące kroki:

A. Przekazać Sprzedawcy pisemnie informacje na temat numeru modelu wyrobu, numeru seryjnego oraz szczegółów 
dotyczących powstałych trudności. Po uzyskaniu tych informacji, Kupujący otrzyma dane serwisowe lub instrukcje 
dotyczące dostawy.

B. Po otrzymaniu instrukcji dotyczących dostawy od Sprzedawcy, wysłać wyrób opłacając dostawę. Jeżeli wyrób lub 
usterka nie są objęte gwarancją, przed rozpoczęciem prac przekazana zostanie informacja na temat szacunkowych 
opłat.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu innych gwarancji. Czy to wyraźnych, implikowanych czy 
ustawowych, takich jak gwarancja przydatności handlowej oraz przydatności do konkretnego celu. Sprzedawca 
nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek gwarancji obejmujących zrealizowane usługi 
dodatkowe.
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