
ГАРАНТЕН ЛИСТ 
 
Перипд на примена на пдредбите за гаранција: 
Oваа гаранција се пднесува на PORTAKRONO спбниуе врауи кпи се купени пп 1.1.2013 гпдина.  
Гарантна изјава: 
Прпизвпдиуелпу гарануира дека прпизвпдпу вп гаранунипу рпк правилнп ќе функципнира дпкплку кприсникпу се 
придржува кпн упаусувауа за: 

1. Правилнп складираое пред мпнуажауа 
2. Правилна мпнуажа 
3. Правилнп кприсуеое и пдржуваое 

Гарантен рпк: 
Гаранунипу рпк е 2 гпдини пд мпменупу кпга нпвипу прпизвпд ќе му се исппраша на првипу краен кприсник (ПРВИПТ 
КРАЕН КПРИСНИК e физишкп или правнп лице кпе гп зема прпизвпдпу, PORTAKRONO спбни врауи, ппради 
ппнауампщнп препрпдаваое на прпизвпдпу вп рамкиуе на свпјауа дејнпсу) и крајнипу кприсник (KРАЕН КПРИСНИК e 
физишкп или правнп лице кпе гп зема прпизвпдпу, PORTAKRONO спбни врауи, нп не ппради ппнауампщнп 
препрпдаваое на прпизвпдпу) 
Гаранцијата важи за: 

1. Димензипнални пусуапки надвпр пд уплеранцииуе прппищани сп уехнишкауа дпкуменуација на 
прпизведиуелпу; 

2. Грещки вп лепеоеуп на декпрауивнауа фплија вп смиспл на набпр, преклпп и ууукаое; 
3. Oдлепуваоe: 

a. Панели пд пбемнауа кпнсурукција на рамкауа на враунпуп крилп 
б.   Kaну ленуи пд кпнсурукцијауа на рамкауа на враунпуп крилп 
в.   Суппер лајсни пд дпврауникпу на врауауа  

Гаранцијата не важи за: 
1. Kриви, извиупперени и кприуесуи врауни крила; 
2. Oщуеууваоа спздадени ппради неппшиууваое на упаусувпуп за правилнп складираое на супкауа пред 

мпнуажа  
3. Oщуеууваоа спздадени ппради несурушна мпнуажа ппради неппшиууваое кпн упаусувпуп за правилна 

мпнуажа 
4. Oщуеууваоа спздадени ппради ппради неппшиууваое на упаусувпуп за правилнп кприсуеое и пдржуваое 
5. Oщуеууваоа спздадени ппради ппсупеое на преуерана влага вп прпсупријауа, ппради неадеквауна 

венуилација или дппплниуелнп влажни тидпви  
6. Oщуеууваоа спздадени ппради записнишкп примппредаваое на супкауа на првипу краен кприсник 
7. Oщуеууваоа спздадени ппради кприсуеое на прпизвпдпу вп услпви за кпи прпизвпдпу не е наменеу  
8. Функципнираое на врауиуе вп слушаи кпга крајнипу купуваш врщи билп какви преправки, надпградби, 

скраууваоа или пресекуваоа на прпизвпдпу  
9. Meханишки и хемиски пщуеууваоа предизвикани пд уепашки, прекумернп кприсуеое на врзувашки, запуивен 

и декпрауивен силикпн, лепила, лепливи ленуи на ппврщинауа на прпизвпдпу, уппуреба на абразивни 
средсува за шисуеое и средсува кпи нагризуваау. 

10. Прпмена на бпја (избледенпсу) на декпрауивнауа фплија пд билп кпја пришина. 
11. Дефпрмација (набубруваое) на враунпуп крилп вп пределпу на пувпрпу за брава 
12. Eсуеуски недпсуаупци ппради грещки на репрп-мауеријалпу  
13. Неправилнп функципнираое на врауауа уе невпзмпжнпсу за правилнп и непрешенп пувараое и заувараое на 

врауауа. 
14. Oдлепуваое на панелпу пд пбемнауа кпнсурукција на рамкауа на враунпуп крилп ппради делуваое на 

механишка сила, влага, впда, непрпписнп ниски или виспки уемперауури, неппшиууваое на упаусувпуп за 
правилна мпнуажа, кприсуеое и пдржуваое на врауиуе и намернп и насилнп унищууваое пд сурана на 
ппединци. 

15. Oдлепуваое на на кану ленуиуе пд кпнсурукцијауа на рамкауа на враунпуп крилп ппради делуваое на 
механишка сила, влага, впда, непрпписнп ниски или виспки уемперауури, неппшиууваое на упаусувпуп за 
правилна мпнуажа, кприсуеое и пдржуваое на врауиуе и намернп и насилнп унищууваое пд сурана на 
ппединци. 



16. Oдлепуваое на суппер лајсниуе пд дпврауникпу на врауауа ппради делуваое на механишка сила, влага, впда, 
непрпписнп ниски или виспки уемперауури, неппшиууваое на упаусувпуп за правилна мпнуажа, кприсуеое и 
пдржуваое на врауиуе и намернп и насилнп унищууваое пд сурана на ппединци. 

17. Oщуеууваоа предизвикани пд прирпдни сили (ппплави, дпждпви, земјпурес и дирекунп излпжуваое на 
спншеви зраци)   

 

ПРАВИЛНИК ЗА РЕШАВАОЕ ПП РЕКЛАМАЦИИТЕ  
 

Првипу краен купуваш и крајнипу купуваш се суекнуваау сп правп на ппднесуваое на бараое за рекламација на 
купенауа супка дпкплку му се пбрауау на прпдавашпу на супкауа, сп фискална смеука и исклушиуелнп вп писмена 
фпрма. Бараоеуп за рекламација ги спдржи следниве елеменуи: (1) дауа на ппднесуваое на рекламацијауа, (2) брпј 
на смеука ппд кпј е купена супкауа, кпја е предмеу на рекламација, (3) пппис на супкауа кпја се рекламира (мпдел, 
уип, бпја, кплишесувп), (4) краупк ппис на пришинауа ппради кпја се рекламира супкауа, (5) дали се врауиуе 
нампнуирана или не се, (6) дали се врауиуе распакувани пд пригиналнпуп пакуваое. Вп спрпуивнп, бараоеуп за 
рекламација нема да биде прифауенп ниуу пак разгледанп. Вп рпк пд 15 дена пд денпу на приемпу на бараоеуп за 
рекламација, преусуавникпу на прпизвпдиуелпу ќе изврщи увид и ќе спсуави записник за спсупјбауа на уеренпу за 
супкауа кпја се рекламира. 
ВАЖНП: ДПКПЛКУ НА ПРВИПТ КРАЕН КУПУВАЧ И НА КРАЈНИПТ КУПУВАЧ ИМ БИЛП ИЛИ МПРАЛП ДА ИМ БИДЕ 
ППЗНАТП ДЕКА РЕКЛАМАЦИЈАТА Е НЕПСНПВАНА (пднапред наппменатп), TРПШПЦИТЕ СПЗДАДЕНИ СП 
ППСТАПКАТА НА РЕКЛАМАЦИЈА (гпривп, дневница на пвластенипт претставник на прпизвпдителпт, патарини и 
пстанати придружни трпшпци) ПАДААТ НА ТЕРЕТ НА ППДНЕСИТЕЛПТ НА РЕКЛАМАЦИЈАТА. Taрифираоетп на 
трпшпците ппблиску е ппишанп вп Ппштите услпви за прпдажба.  
Дпкплку рекламацијауа не е пправдана, а врз пснпва на спсуавенипу записник за спсупјбауа на супкауа на уерен, 
прпизведиуелпу дпнесува пдлука за пуфрлаое и за исуауа гп пбавесуува првипу краен купуваш вп писмена фпрма 
прауена сп преппрашана ппщуа. 
Дпкплку рекламацијауа е пправдана, а врз пснпва на спсуавенипу записник за спсупјбауа на супкауа на уерен, 
прпизведиуелпу дпнесува пдлука за прифаќаое, за упа гп пбавесуува првипу краен купуваш вп писмена фпрма 
прауена сп преппрашана ппщуа, и ппсуапува на еден пд следниве нашини: 

1. Врщи замена на делпвиуе или на целиуе паршиоа супка (вп зависнпсу пд прпценкауа на уеренпу). Исппракауа 
ппради замена ќе се изврщи сп бесплауна замена, каде щуп првипу краен кприсник или крајнипу кприсник 
има пбврска нпвипу прпизвпд да гп преземе на лпкацијауа на свпјпу прпдаваш.  

2. Врщи ппправка на делпвиуе или на целиуе паршиоа супка (1) на уерен или (2) вп прпизвпдсувениуе ппгпни на 
прпизвпдиуелпу (вп слушај (1) урансппрунипу урпщпк лпкација-фабрика-лпкација пада на уереу на 
прпизвпдиуелпу. Мпнуажауа и демпнуажауа ппради ппправка на уеренпу не падаау на уереу на 
прпизвпдиуелпу, ниуу пак упј гп врщи упа, ниуу пак упа гп врщау уреуи лица вп негпвп име) 

ВАЖНO: СП ПВПЈ ПРАВИЛНИК ЗА РЕКЛАМАЦИЈА НЕ Е ПРЕДВИДЕНП ВРАЌАОЕ НА ПАРИ ЗА СТПКАТА КПЈА СЕ 
РЕКЛАМИРА, ТУКУ ПРЕДВИДЕНА Е ПППРАВКА ИЛИ ЗАМЕНА. 
Рпкпу за ппсуапуваое пп упшкиуе (1) или (2) e 45 дена пд денпу на приемпу на бараоеуп за рекламација.  
 

ППШТИ УСЛПВИ ЗА ПРПДАЖБА 
 
Нарачка / бараое за издаваое на прп-фактури: 
Нарашуваоеуп на PORTAKRONO спбниуе врауи се врщи исклушивп вп писмена фпрма пд сурана на првипу краен 
купуваш и краен купуваш. Налпгпу за купуваое задплжиуелнп спдржи: уип, вид, бпја, димензија и кплишесувп на 
врауи, ппупа, ппдаупци за нарашауелпу, дауа на нарашуваое, пешау и ппупис (правнп лице), ппупис и бр. на лишна 
каруа (физишкп лице).  
Ппнудa: 
Ппнудауа има инфпрмауивен каракуер. Ппнудауа ги спдржи сиуе елеменуи кпи му се неппхпдни на првипу краен 
купуваш и на крајнипу купуваш ппради дпнесуваое на пдлуки за купуваое на прпизвпдпу. Ппнудауа спдржи 
неппхпдни елеменуи за да не се дпведе купувашпу вп заблуда. Сп уплауауа пп издаденауа ппнуда, ппнудауа суанува 
Дпгпвпр за купппрпдажба на супка. Сп уплауа на ппнудауа купувашпу ппуврдува дека ја примил и дека се спгласува 
сп: ппщуиуе услпви на прпдажба, ценауа пп парше, вкупнауа цена, кплишесувпуп и видпу на супка, уиппу на супка, 
мауеријалиуе пд кпи е направена супкауа, пппусуиуе, рпкпвиуе за исппрака, париуеупу на исппрака, нашинпу на 
плаќаое. 



Прифаќаое на ппнудата: 
Рпкпу за пукажуваое пд ппнудауа е 2 дена, вп спрпуивнп, купувашпу е дплжен да ја преземе нарашанауа супка. Вп 
слушај на пукажуваое пд ппнудауа, париуе не се враќаау ууку првипу краен купуваш и крајнипу купуваш мпже да 
преземау друг уип на прпизвпд пд прпизвпдсувенипу аспруиман на прпизвпдиуелпу, вп замена за пари. 
Плаќаоe: 
Плаќаоеуп на супкауа пп прп-факуура е 100% пднапред, без исклушпк, пред исппрака на супкауа. 
Рпк на исппрака: 
Рпкпу на исппрака е 7 рабпуни дена пд денпу на уплауа на прп-факуурауа за кплишесувп дп 10 паршиоа. За 
кплишесувп преку 10 паршиоа, прпизвпдиуелпу гп задржува правпуп за прпдплжуваое на рпкпу на исппрака. 
Исппракa: 
Исппракауа на нарашанауа и уплауенауа супка се врщи вп ценуралнипу магацин вп Крагујевац. Супкауа мпже да му се 
исппраша на купувашпу нп сп дпгпвпр меду прпизвпдиуелпу и првипу краен купуваш и крајнипу купуваш. 
Примппредаваое: 
Примппредаваоеуп на супкауа се врщи записнишки. Дпкплку супкауа ја презема: 

1. Физишкп лице – ппуребнп е сп себе да има лишна каруа 
2. Физишкп лице вп име на правнп лице- ппуребнп е сп себе да има пвласууваое за преземаое на супкауа на 

мемепрандум на фирма, заверенп сп пешау и ппупис на пвласуенп лице пд фирмауа кпја ја купила супкауа. 
Дпкплку е исппракауа кај купувашпу и исппракауа ја врщи: 

1. Физишкп лице – ппуребнп е сп себе да има лишна каруа  
2. Правнп лице – ппуребен е пешау пд правнп лице и ппупис на пвласуенп лице вп упа правнп лице 

При примппредаваоеуп, првипу краен купуваш и крајнипу купуваш  има пбврска пo приемпу на супкауа да изврщи 
деуален преглед на супкауа кпја ја прима и сп свпјпу ппупис да ппуврди дека се спгласува сп: кплишесувпуп, видпу на 
супка, уиппу на супка, мауеријалиуе пд кпи е направена супкауа, да ги кпнсуауира евенууалниуе пщуеууваоа на 
супкауа кпја ја прима, вищпкпу на супка, недпсуаупкпу на супка и да ги изнесе свпиуе евенууални пригпвпри за 
супкауа кпја ја прима. 
ВАЖНO: ДПППЛНИТЕЛНИТЕ РЕКЛАМАЦИИ РАЗГЛЕДУВААТ. 
Замена на стпка: 
Заменауа на спбни врауи за други спбни врауа пд прпизвпдсувнипу аспруиман на прпизвпдиуелпу впзмпжна е е ппд 
следниве услпви: 

1. Врауиуе кпи се менуваау да не се преухпднп мпнуирани 
2. Врауиуе кпи се менуваау да не се пщуеуени 
3. Врауиуе кпи се менуваау да се вп пригиналнп пакуваое 
4. Купуваоеуп на врауиуе кпи се менуваау да биде изврщенп не ппдплгп пд 10 дена пд денпу на ппднесуваое 

на бараоеуп за замена на супкауа 
5. Заменауа на супкауа се врщи исклушивп вп ценуралнипу магацин на прпизвпдиуелпу, вп Крагујевац  

Враќаое на стпката: 
При враќаоеуп на супкауа не е впзмпжнп земаое на пари. Враќаоеуп на супкауа се сведува на замена на супкауа, а 
за упа важау услпвиуе ппд кпи мпже да се замени супкауа. 
Складираоe:  
Дпкплку преземениуе врауи не се мпнуираау веднащ, ппуребнп е да се складираау и да се шуваау на следнипв нашин: 

1. Враунпуп крилп, дпврауникпу и псуанауиуе елеменуи пд кпи се спсуавени спбниуе врауи се шуваау легнауи 
(хпризпнуалнп) на палеуа сп димензии 1mx2m 

2. Вп сува прпсуприја. СТПКАТА НЕ СЕ ЧУВА ВП НПВПИЗГРАДЕН ПБЈЕКТ 
3. Влажнпсуа на впздухпу вп прпсупријауа вп кпја се шуваау врауиуе мпра да биде пд 20-50%  
4. Teмперауурауа вп прпсупријауа вп кпја се шуваау врауиуе мпра да биде пд 15-30 суепени Целзиуспви 
5. Прпсупријауа вп кпја се шуваау врауиуе мпра редпвнп да се прпвеурува 
6. Врауиуе не смеау да бидау излпжени на дирекуна спншева свеулина  
7. Не уреба да се редау ппвеќе пд 20 врауни крила еднп на другп 
8. Не уреба да се редау ппвеќе пд 4 дпврауници еден на друг 
9. Врауиуе не уреба да се шуваау вп ппдрум, на уаван, вп щупа, ппд суреа, уераса, лпжа  

Moнтажa: 
Прпизвпдиуелпу – прпдавашпу Madeira srb дпп НЕ нуди мпнуажа на спбниуе врауи, ниуу пак исуауа ја преппрашува. 
Мпнуажауа на врауиуе не е пресмеуана ниуу пак се пресмеуува вп ценауа на прпизвпдпу. Прпизвпдиуелпу – 
прпдавашпу Madeira srb не е пдгпвпрен за евенууалниуе щуеуи кпи мпже да се спздадау какп ппследица на 



неправилна мпнуажа на спбниуе врауи пд прпизвпдсувенипу и прпдажнипу аспруиман на прпизвпдиуелпу. 
Мпнуажауа на врауиуе мпра да биде вп спгласнпсу сп упаусувпуп за правилна мпнуажауа на врауиуе.  
Taрифa: 
Дпкплку на првипу краен купуваш и на крајнипу купуваш им билп или мпралп да им биде ппзнауп дека при 
непснпвана рекламација (пднапред кажанп), урпщпциуе спздадени при рекламација падаау на уереу на 
ппднесиуелпу на рекламацијауа. Тарифауа за урпщпци е следнава: 

1. ЕВР0.10/km на релација фабрика-месуп на рекламација- фабрика 
2. EВР10/ден дневница на пвласуен преусуавник на прпизвпдиуелпу 
3. Пауарини и придружни урпщпци  

 

УПАТСТВП ЗА ПРАВИЛНА МПНТАЖА НА  ВРАТИТЕ 
 
Пред ппчетпк на мпнтираоетп: 
Oусуранеуе ја амбалажауа и држеуе се дп следниве упаусува: 
Oвие врауи мпже веднащ да се мпнуираау. Акп не се мпнуираау веднащ, шувајуе ги легнауи на рамна ппврщина, вп 
сува и шисуа прпсуприја сп дпбра венуилација. Не уреба да се шуваау или мпнуираау вп влажна зграда или вп зграда 
сп свежп исущени тидпви. Исуп уака, врауауа не смее да се шува и мпуира најмалку на 1 меуар пд извпрпу на упплина 
и на дирекунп спншевп влијание. 
При месуеоеуп на врауиуе уреба да ракувауе сп шисуи раце или сп ракавици, премесууваоеуп на врауиуе се врщи сп 
ппдигаое, а не сп ппвлекуваое или лизгаое. Прпвереуе дали е вп пакуваоеуп упа щуп вам ви пдгпвара, щуп се 
пднесува дп пувпрпу за вградуваое, бпјауа и квалиуеупу. За сеуп пна щуп не е сппред декларацијауа ве мплиме 
кпнуакуирајуе гп нащипу регипнален дилер. Преправаниуе или вградени  елеменуи не ги прифаќаме при 
рекламација.  
Пптребен алат: 
Се щуп ви е ппуребнп за мпнуажа е: пдврууваш (елекурп или бауериски), либела, дрвени кпнуси-кајли, шекан, рашен 
или мащински циркулар за на маса, ууба силикпн и бпца сп нискп експандирашка пур-пена. 
ЧЕКПР 1. – Птвпр за вградуваое 
Прпвереуе дали се димензииуе на пувпрпу за вградуваое 2-3 cm ппщирпки и 1-3 cm ппгплеми пд надвпрещниуе 
прпизвпдни димензии на дпврауникпу. Овпј прпсупр е ппуребен за да се ппдесау веруикалнпсуа и правипу агпл меду 
хпризпнуалнипу и веруикалнипу дел на дпврауникпу.  
ЧЕКПР 2. – Склппуваое и ппставуваое на дпвратникпт 
Ппуребнп е на ппд да се спсуави дпврауникпу сп ппмпщ на ппдгпувениуе надвпрещни елеменуи и завруки. Треба да 
се внимава, ппдпу или ппдлпгауа каде щуп се склппуваау дпвраунициуе да биде шису, избрищан и без груби псуаупци 
пд преухпдниуе рабпуи. Ппупа, дпврауникпу ппсуавеуе гп вп пувпрпу за вградуваое и првин изнивелирајуе гп делпу 
щуп нпси щарки, ппупа делпу щуп гп нпси прифаунипу лим за брава и сеуп упа благп зацврсуеуе гп сп дрвениуе 
кпнуси –кајли, ама уака да се псувари прав агпл меду веруикалнипу и хпризпнуалнипу дел пд двеуе сурани. Имајќи 
предвид дека кпнсурукцијауа на врауи е универзална, лева и десна, вп пвпј шекпр се врщи избпр на правецпу на 
пувпраое на врауауа. 
ЧЕКПР 3. – Ппставуваое на вратнптп крилп 
Враунпуп крилп сп вградениуе щарки се ппсуавува крај веруикалауа кпја ги нпси щаркиуе вп пувпрена пплпжба и 
другипу дел пд щаркиуе сп завруки ги зацврсуува за дпврауникпу уака да висински се ппдесува прпсупрпу меду 
крилпуп и хпризпнуалнипу дел на дпврауникпу пд 3 mm. 
ЧЕКПР 4.- Вградуваое на брави и кваки 
Бравауа и квакауа се вградуваау сппред прилпженпуп упаусувп вп веќе ппдгпувениуе пувпри, а ппупа, внимауелнп 
уреба да се прпвери и да се ппдеси функципналнпсуа на целипу склпп на врауауа. Тпгащ уреба да се засили 
зацврсууваоеуп сп ппмпщ на дрвениуе кпнуси-кајли. 
ЧЕКПР 5. – Финп ппдесуваое на затвпрена врата 
Oвпј шекпр предвидува финп ппдесуваое на сиуе празнини меду враунпуп крилп и дпврауникпу, веруикалнпсу, прав 
агпл, и ппсилнп зацврсууваое сп ппмпщ на дрвениуе кпнуси-кајли. Oва е нпгу важен шекпр пд кпј зависи 
ппдпцнежнауа функципналнпсу и векпу на ураеое на врауауа, заупа уреба да му се ппсвеуи ппсебнп внимание. 
ЧЕКПР 6. – Вбризгуваое на пур пена 
При рабпуауа сп пур-пена уреба да се придржувауе кпн упаусувауа на прпизвпдиуелпу. Кприсуеуе исклушивп нискп 
експандирашка пур-пена. Вбризгуваоеуп се врщи првин вп аглиуе над веруикалауа, а ппупа се врщи испплнуваое на 
псуанауиуе празнини вп уенки слпеви. Акп е ппуребнп, ппвупреуе ја ппсуапкауа, нп избегнувајуе ппгплемп 
нанесуваое на ппгплемп кплишесувп на пур-пена за да се избегне ппдпцнежнп експандираое. За ваща сигурнпсу 



ппмеду шелпуп на бравауа и прифаунипу лим уреба да се ппсуави дисуанцер пд MDF 3 mm кпј се исппрашува вп 
пакуваоеуп на дпврауникпу сп щуп се псигурува ппсупјанпсу на празнинауа на месупуп на бравауа. Сп рабпуауа се 
прпдплжува пп зацврсууваоеуп на пур-пенауа. 
ЧЕКПР 7. – Ппставуваое на прилагпдливп прпшируваое на штпк 
За слушај дебелинауа на тидпу да е ппгплема пд 10 cm ппуребнп е да се вгради ппдесувашкп прпщируваое на 
щупкпу. Преухпднп щиринауа на елеменуиуе за прпщируваое уреба да се прилагпди на ппуребнауа дебелина на 
зидпу сп суеснуваое сп рашен или циркулар за на маса. 
ЧЕКПР 8. – Ппставуваое на перваз 
Первазиуе се димензипнп ппдгпувени за вградуваое. При мпнуажа дпбрп е да се кприсуи силикпн кпјщуп се 
нанесува упшкасуп вп жлебпу на дпврауникпу или первазпу сп щуп се пбезбедува залепенпсу и ураеое на 
еласуишнпсуа на сппјпу. 
 

УПАТСТВП ЗА ПРАВИЛНO KOРИСТЕОЕ И ПДРЖУВАОЕ 
 
Пп вградуваоеуп на врауиуе, на пбјекупу на виспкпградба (суанпви, куќи… иун.) мпра да бидау испплнеуи пснпвниуе 
микрпклимауски услпви за да мпже врауауа нпрмалнп да функципнира и да и служи на наменауа: 

1. Темперауурауа вп прпсуприиуе да биде 15-30˚C 
2. Релауивнауа влажнпсу на впздухпу вп прпсуприиуе да биде 20-50% 
3. Темперауурнауа разлика меду прпсуприиуе преградени сп врауи да не биде ппгплема пд 3˚C 
4. Нампнуираниуе врауи да се пдалешени најмалку 1.5 меуар пд извпр на упплина 
5. Врауиуе да не се излпжени на дирекуна спшева свеулина. 

Врауиуе се пдржуваау сп шисуа и мека, сува крпа без уппуреба на хемиски средсува за шисуеое. НЕ КПРИСТЕТЕ 
АБРАЗИВНИ СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕОЕ (вим, деуерчену или жишани крпи ...иун.). На врауауа не закашувајуе никакви 
предмеуи, закашалки, щуеклици; не кпвајуе щајки, завруки, и не ппуереуувајуе ја врауауа сп пкпв кпј не е предвиден 
за спбни врауи. При пувпраое и заувпраое на врауауа не применувајуе сила; не лупајуе сп врауауа заупа щупмпже да 
дпјде дп пщуеууваое на пкпвпу и на другиуе елеменуи и да влијае на функципнираоеуп на врауауа.   
 
 
 


