Tisztelt ………………………. Úr/Hölgy!

Egy kis segédlet a fa vásárlásához:

Köszönjük, hogy kandallóját velünk építtette! Az Ön és családja
elégedettségéhez, valamint biztonságához azonban ez nem elég!
Mindenképpen olvassa el és tartsa be az itt leírtakat! Ezek be nem
tartása az építmény illetve a beépített készülék visszafordíthatatlan
károsodásához vezethet, és a garancia megszűnését eredményezheti!
Fontos figyelmeztetés!
• Kandalló és gyermekek: bár a gyermekek ösztönösen távol tartják
magukat a tűztől, sose hagyjuk Őket felnőtt felügyelete nélkül a
működő kandalló közelében!

•

Tilos a kandallón és annak építményén bármilyen átalakítás végrehajtása!

•
•
•
•

Tilos az előírt tüzelőanyagon kívül bármi mást használni!

Nem szabad a légjáratokat letakarni, a tágulási hézagokat betömni!
Tilos a kandallót folyamatosan nagy lángon üzemeltetni!
A rendszeres karbantartás és tisztítás elengedhetetlen!
Soha ne hagyja működő kandallóját felügyelet nélkül! Tűzveszély!

Az Ön kandallója is, mint minden kandalló, csak száraz és kemény fával tud jól
működni! Bármilyen más tüzelőanyag használata károsíthatja berendezését!
Figyeljen oda, hogy a tűztér sugárzásának irányában a készüléktől 1,5 méteren
belül éghető tárgy ne legyen! Ez közvetlen tűzveszély!
Amennyiben a kandalló helységében tűz és robbanásveszélyes anyagot
használnak, a helység tökéletes kiszellőztetéséig ne használja a kandallót!
Begyújtáshoz javasoljuk begyújtó tasak használatát, mellyel a begyújtás
egyszerű, gyors és tiszta!
Központi fűtést ellátó kandallónál figyeljen oda, hogy a fűtő közeg keringése
folyamatos legyen!
Mindenkoron biztosítani kell az épület folyamatos és elégséges levegőellátását,
ami a kandalló és annak kéményének működéséhez elengedhetetlen!
Amennyiben nincs az épületben szellőzőberendezés, a konyhai szagelszívó, a
központi porszívó csak nyitott ablak mellett működhet!
A légköri viszonyok függvényében elképzelhető, hogy nehezebb a begyújtás,
vagy visszaszivárgás lép fel! Ez nem a kandalló hibája! Ilyen körülmények között
fokozott figyelemmel tüzeljen!
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Ha már eldöntöttük, milyen fát és hol fogunk vásárolni, akkor se kapkodjuk el a
beszerzést. Az ideális tüzifa legalább két éve kivágott. Két évig aztán tárolható
akár az udvaron is, csak fedett helyen. Bizonyos készülékek, például a folytonégő
és a kettős égés elvén működő kandallóbetétek, nem is fognak tudni működni más
tüzelőanyaggal. A többi berendezésnek a tiszta üveg rendszere lesz hatástalan,
illetve nagy kárt fog okozni a kéményrendszerben keletkező lerakódás,
kátránykicsapódás. Különösen fontos továbbá száraz fát használni a központi
fűtést ellátó készülékek azon típusánál, ahol a víz melegítését a füstkamrában
elhelyezett csöves-rendszerű hőcserélő biztosítja, valamint ha bármilyen típusú
utóhőhasznosítót üzemeltetünk a kandallónk után kötve.
Fontos információ lehet a vásárlásnál a következő ábra:
Hogyan szárad a fa?
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GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Ahhoz, hogy Ön élhessen az általunk vállalt garanciákkal, közreműködést fogunk
kérni Öntől és családjától is! Tudnia kell, hogy az alább leírt feltételek csak
rendeltetésszerű használat mellett érvényesek! Kérjük, tartsa be a következőket:
•
•

•
•
•

Az ábrán láthatjuk, hogy igazán jól akkor járunk, ha a tüzifát nem súlyra, hanem
köbméterre vásároljuk! Kérem Önöket, ezt mindig tartsák szem előtt, így súlyos
ezreket takaríthatnak meg, és rengeteg bosszúságtól kímélik meg Magukat és
kandalló építőjüket is!

•
•

Fontos figyelmeztetés!
•
•
•

Minden kandalló csak száraz fával működik jól!
A vizes fa nem csak az Ön kandallóját, de kéményét is
visszafordíthatatlanul károsítja!
Vizes fából legalább az előírt mennyiség háromszorosát
fogja eltüzelni!

•
•

Kiegészítő tüzelőanyagként használható fabrikett, vagy barnaszén is. Fabrikettből
minimális mennyiséggel tudunk jó hatásfokkal tüzelni, hiszen ennek
nedvességtartalma nem haladhatja meg a 8%-ot. Folytonégő készülékek fabrikettel
nem biztos, hogy teljesítik a folytonégés normáját! Ebből a tüzelőből a megszokott
mennyiségnél lényegesen kisebb mennyiséget rakjon a kandallóba!
Szigorúan tilos kőolajjal, szénnel és ezek származékaival fűteni a kandallókban!
Ne feledje, ez az Ön és családja biztonságát veszélyezteti!
Fontos! Ne érintse meg a tűztér forró részeit!
ÉGÉSVESZÉLY!!!!
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•
•
•
•
•
•
•

Csak az előírt mennyiségű és minőségű tüzelőanyagot használja! Soha ne
rakjon a kandallóba 5-6 hasábnál többet (8-12 kg). A kandalló
túlfűtéséből eredő károkért az építő nem vonható felelősségre!
Soha ne égesse huzamosan nagy lángon a tüzet, és ne tegye ki a
készüléket hirtelen hőmérsékletváltozásnak! A hirtelen nagy tűz az
öntvény vagy samott elemek károsodásához vezethet! Ez nem a készülék
hibája!
Véletlenül se oltsa a tüzet a kandallóban vízzel!
Ne eszközöljön semmilyen változtatást a készüléken, valamint az
építményen sem! Ezek következményéért a kandalló építője semminemű
felelősséggel nem tartozik!
Rendszeresen tisztítsa kandallóját! A tisztítás elmaradásából adódó
károkért a kandalló építője nem tartozik felellőséggel!
Tisztításhoz csak kandalló tisztításhoz kifejlesztett termékeket
használjon! A háztartási tisztítószerek a kandallóbetét károsodását
okozhatják!
A burkolat állagmegóvásáért a kandalló építője nem tartozik
felelősséggel! Azt mindig a megfelelő anyaggal tisztítsa, és óvja a fizikai
behatásoktól!
A fából készült elemek zsugorodhatnak, méretük változhat. Az ebből
adódó repedések, hézagok természetes folyamat velejárói. Kérje ezek
korrigálását az évenkénti ellenőrzéskor, minden fűtési idény végén!
Szigorúan tilos a levegőjáratok nyílásainak eltakarása! Az ebből adódó
károkért a kandalló építője nem vonható felelősségre!
A kandalló közelében tilos éghető anyagokat elhelyezni!
Tilos a működő kandallót felügyelet nélkül hagyni! Az ebből adódó
károkért csak a kandalló üzemeltetője vonható felelősségre!
Központi fűtéses kandallóknál biztosítani kell a keringetést!
Ne feledje! A kandallóval bekerült az otthonába a tűz! Ez fokozott
elővigyázatosságot követel Öntől és családjától is!
Kérje a fűtési szezon végén a kötelező ellenőrzés elvégzését!
Évente ellenőriztesse kéményét a kéményseprőkkel!
Bármilyen rendellenesség észlelésekor azonnal keressen bennünket!
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Amire kiterjed a garancia:
•
•
•
•
•

A BA Kandalló által biztosított kandallóbetétek meghibásodására a
vállalt garanciaidőn belül, anyaghibából, vagy szerelési
rendellenességből adódó esetekben
Az építmény anyagainak rejtett hibáiból adódó problémákra, abban
az esetben, ha a beépített anyagokat a BA Kandalló biztosította.
Az építményben keletkezett károkra, amelyek az építési munkálatok
meg nem felelő elvégzéséből erednek
A Megrendelő tulajdonában keletkezett károkra, amelyek az építés
során következtek be, és bizonyíthatóan a BA Kandalló hanyag
eljárására vezethetők vissza
A Megrendelő tulajdonában keletkezett károkra, amelyek a
rendeltetésszerű használat mellett esetlegesen Őt érték.

Amire nem tudunk garanciát adni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bármely olyan káreseményre, ami a nem rendeltetésszerű használatból
ered, vagy arra visszavezethető
Bármely olyan eseményre, ami az itt leírtak be nem tartásából ered, vagy
arra visszavezethető
A helyszíni felmérésen helytelenül megadott, vagy meg nem adott
információkból származó káresetekre
A házilag elvégzett módosításokból adódó károkra, legyen az akár a
készüléken, akár az építményen
Az épület utólagos változtatásaiból adódó károkra
Központi fűtést ellátó készülékeknél a vizes rendszer hibáiból eredő
károkra
A felügyelet nélkül hagyott működő készülék okozta károkra
A rendszeres karbantartás elmulasztásából eredő károkra
A Megrendelő által biztosított anyagok hibáiból adódó károkra
A fizikai behatások által okozott károkra úgy az építmény, mint a
beépített készülék esetében
Bármely, előre nem látható eseményre ( villámcsapás, özönvíz szerű
esőzés, madárfészek a kémény tetején, szélvihar….)
Az első begyújtásokkor jelentkező szúrós szagú füst nem megfelelő
kiszellőztetéséből adódó károkra
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Üzemeltetési és karbantartási tanácsok
A begyújtást egy kis újságpapír, begyújtós tasak vagy alágyújtós segítségével
végezze! Használjon kevés apróra hasogatott fenyőt, tegyen rá apró, majd
nagyobb keményfa hasábokat!
Nyissa ki a készülék összes levegő-szabályozóját, gyújtsa meg a tüzet, majd
csukja be a készülék ajtaját! Várja meg az első parázságy kialakulását, majd
tegyen a tűzre nagyobb hasábokat! A stabil lángkép kialakulása után zárja le
a huzatszabályozókat, és igyekezzen minél kisebb, még stabil lángokat elérni!

Fontos figyelmeztetés!
•

•
•

Ne érintse kézzel a készülék átforrósodott részeit!
Baleset-, esetleg életveszély állhat fenn!
Ne feledje, hogy minél nagyobb lánggal tüzel, annál
nagyobb légfelesleggel dolgozik a kandallója, tehát annál
rosszabb hatásfokkal fűti lakását!
Az indokolatlanul nagy tűz nem csak kandallóját, de
kéményét is károsítani fogja!

Rárakásnál mindig lassan nyissa a készülék ajtaját, és csak akkor tegyen a tűzre,
ha a berendezésben már nincs aktív égés, tehát ha lángot már nem, csak
parazsat látni. Így még az olcsóbb készülékeknél is elkerülhető a visszafüstölés!
Az első begyújtásoknál szúrós, vegyszerszagú füst fog képződni! Ez természetes
jelenség, a későbbiek során meg fog szűnni. Csináljon kereszthuzatot, intenzív
szellőztetés mellett a kellemetlenség minimális lesz! A szellőztetés elmaradásából
adódó károkkért a kandalló építője nem vonható felelősségre!
KARBANTARTÁS:
• Rendszeresen ellenőrizze a rostély átjárhatóságát, a hamuzófiókot pedig
rendszeresen ürítse!
• Az építményt annak anyaga szerinti módon ápolja, az arra rendszeresített
tisztító, ápoló szerekkel!
• A kandallóbetétet csak kandallótisztítóval tisztítsa, ne használjon
háztartási tisztítószereket!
• Ne használjon súroló szereket!
• A kandalló és környéke porszívóval igényesen tisztán tartható!
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Minőségi tanúsítvány és garancialevél
Ön a BA Kandallóval építtette kandallóját. Az építés az érvényben lévő
építésügyi előírásoknak megfelelően történt, a beépített anyagok és
készülékek kereskedelmi forgalomban elérhetők. A beépített anyagok
beltérben használhatók, előírás szerinti alkalmazásuk esetén egészségkárosító
hatásuk nem ismert.
A BA Kandalló munkatársai az építmény kivitelezéséhez szükséges
képesítéssel és tudással rendelkeznek, az erről szóló dokumentumokat a
Megrendelő első kérésére be tudják mutatni!

GARANCIALEVÉL
Az Ön által megrendelt kandalló a mai napon elkészült. A kandalló építése a
vonatkozó előírások betartása mellett történt.
A beépített kandallóbetét típusa: ……………………………………………..
A burkolat anyaga:…………………………………………………………….
A beépítést végezte:……………………………………………………………
A terveket készítette, építést felügyelte:………………………………………..
A vízoldali beüzemelést végezte:………………………………………………
A BA Kandalló által vállalt garanciák:
Az átadás napjától számítva
• 60 hónap garanciát vállalunk a tégla és darabos kő burkolatú
építményekre, sík, egy oldalon üveges készülék beépítése esetén
• 36 hónap garanciát vállalunk minden egyéb építményre, bármilyen
típusú készülék beépítése esetén
• 12 hónap jótállást vállalunk a beépített csempékre, kerámia
elemekre
• A fa elemek száradása által okozott repedések a garancia tárgyát
nem képezik. Ezek természetes jelenségek, helyszíni javításukra az
éves ellenőrzéskor kerül sor!
• A Megrendelő által biztosított anyagokra és készülékekre garanciát
nem tudunk vállalni!
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•
•

•
•

A beépített készülékekre a jótállás a következőképpen alakul:
Az Önnél beépítésre került tűztérbetétre a BA Kandalló által vállalt
garancia ………………………hónap, a működő kandalló
átadásának napjától. A tűzterek esetében a garancia soha nem
vonatkozik a következőkre:
- Üveg, rostély, tömítőzsinór, bélésanyag
Ezek a részegységek csak nem rendeltetésszerű használat esetén
károsodhatnak, így cseréjük térítés ellenében lehetséges.
Az itt felsorolt garanciák érvényesítéséhez a garancialevél
hiánytalan és javítás nélküli kitöltése, aláírások és pecsét szükséges!
A 12 hónapot meghaladó garancia feltétele az évenként átvizsgálás,
aminek tartalmaznia kell:
- készülék átnézése
- huzatszabályozók működésének átvizsgálása
- kémény huzatának ellenőrzése
- az építmény átvizsgálása
- a kandalló működési körülményeinek vizsgálata
- a fa elemek száradásából , a hőmozgásból adódó repedések
eltüntetése

Kérem jelezze előre az időszakos átvizsgálási igényét minden fűtési
szezon végén! A későn jelzett igényeknek nem fogunk tudni
szezonban eleget tenni! Az ebből adódó károkért felelősséget nem
vállalunk!

Fontos figyelmeztetés!
Az évenkénti kémény átvizsgáltatás kötelező! Keresse a
helyileg illetékes kéményseprőt!
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1.átvizsgálás

Jegyzőkönyv az évenkénti átvizsgálásról
Az építmény rövid leírása:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
Garancia időtartama építményre:……………………………
Garancia kezdete:……………………………………………
Garancia vége:………………………………………………
Vizes tűztér beüzemelője:…………………………………...
Beépített tűztér típusa:………………………………………
Garancia időtartama:………………………………………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.átvizsgálás

-------------------------------------------------------------------------------------------------------3.átvizsgálás

-------------------------------------------------------------------------------------------------------4.átvizsgálás

-------------------------------------------------------------------------------------------------------5.átvizsgálás

Első ellenőrzés várható időpontja: …………………………
Köszönjük, hogy minket választott! Megépült kandallójához sok
örömet és jó egészséget kíván a

Kérem ezt telefonon jelezze felénk, az esedékesség előtt legalább 10 munkanappal! A
jelzés elmulasztása az ellenőrzést megnehezíti számunkra! Számítunk a segítségére!

A garanciális időszak alatt észlelt problémák:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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BA Kandalló- Kandallóépítés felsőfokon
Megrendelő:…………………………………………
Tanúsítvány száma: 200…/……….
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