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Reguli de siguranță PERGOLA REFLECT PREMIUM 

 

Este foarte important să citiți și să respectați aceste reguli înainte de asamblare și pe durata 

folosirii pergolei.  

Vă recomandăm să evitați instalarea finală a pergolei în condiții de vânt puternic, 

1. Alocați timp suficient pentru asamblarea completă a pergolei. Să nu lăsați pergola fără 

supraveghere dacă asamblarea nu este completă, chiar și dacă este înșurubat în sol. 

2. Asamblarea pergolei necesită minim 3 persoane. 

3. Asamblați pergola pe teren neted. Pergola trebuie ancorată pe o suprafață de lemn, 

beton sau piatră, folosind șuruburile corespunzătoare pentru fiecare tip de pardoseală. 

4. Calculați cu o suprafață de minim 1.5 metri in jurul pergolei pentru asamblare. 

5. Nu folosiți structura ca suport, folosiți o scara când este necesar.  

6. Unele părți pot avea lateralele ascuțite. Se recomandă purtarea mănușilor de protecție. 

ATENȚIE: Protejați toate materialele de contactul cu flacără sau sursă de căldură. Materialele 

îndeplinesc cerințele de inflamabilitate CPAI-84. Dacă vin în contact cu flacără, pot arde. 

Aplicarea unor substanțe la materialul țesut poate diminua sau elimina proprietățile 

inflamabile.  

Dacă oricare dintre aceste reguli sunt încălcate, garanția va fi anulată. 

Instrucțiuni de folosire a pergolei: 

Pergola se poate folosi ca adăpost. Nu-o folosiți pentru alte scopuri decât cea pentru care a fost 

destinată.  

Pergola poate fi lăsată afară tot anul. Întotdeauna trebuie să îndepărtați acumulările de zăpadă 

de pe acoperiș. Îndepărtați plasele de țânțari și panourile și depozitați-le pe timpul iernii. 

Mențineți jaluzelele în poziție verticală pe timpul iernii.  

Nu amplasați aparate de încălzire, surse de căldură sau flacără directă sub pergolă sau mai 

aproape de 1.5 m.  

Nu agățați obiecte cu o greutate mai mare de 6.8 kg. 

Dacă oricare dintre aceste reguli sunt încălcate, garanția va fi anulată. 



Mentenanță 

Verificați periodic dacă pergola este bine ancorată în sol, pentru a o putea folosi în deplină 

siguranță.  

Verificați periodic șuruburile înainte de a folosi pergola. 

Curățare 

Pentru a curăța pergola, spălați cu ajutorul unui burete sau lavetă din microfibră cu apă caldă și 

un detergent delicat. Clătiți cu apă curată. 

Nu spălați plasele de țânțari sau panourile în mașină de spălat, și nu le uscați cu uscător de rufe. 

Îndepărtați plasele de țânțari și panourile și depozitați-le pe timpul iernii. 

Garanție 

Valabilă de la data cumpărării, și nu este transferabilă. Clientul poate solicita eventualele părți 

lipsă sau deteriorate timp de 30 de zile de la data cumpărării. In acest caz va trebui să 

contacteze magazinul de la care a cumpărat produsul, și să prezente factura.  

Părțile deteriorate sau lipsă nu vor mai fi în garanție după 30 de zile, și pot fi înlocuite doar pe 

cheltuiala clientului. 

Important: Pergola nu este o structură permanentă. Structura poate fi lăsată afară tot anul, dar 

zăpada trebuie îndepărtată de pe ea tot timpul. Plasele de țânțari și panourile laterale trebuie 

depozitate într-un loc uscat pe timpul iernii. Pergola are o garanție de 2 ani, pe lângă uzaj 

normal pentru defecte de fabricație, 2 ani împotriva ruginii și decolorării, 1 an pentru panelele 

de laterala (doar în caz de decolorare extremă). Pe părți se aplică doar garanție limitată.   

Garanția nu se referă la: 

-deteriorare cauzată de vandalism, abuz sau folosirea incorectă a produsului 

-deteriorare cauzată de condiții meteo extreme, ca furtunile, furtunile de zăpadă , furtună de 

vânt și grindină.  

-infiltrarea de apă când panourile de acoperiș nu sunt închise 

-deteriorare cauzată de instalarea necorespunzătoare- amplasarea pe teren necorespunzător, 

folosirea șuruburilor necorespunzătoare 

-deteriorare cauzată de agățarea obiece mai grele de de 6.8 kg 

Pregătirea pentru asamblare 

Înainte de asamblare asigurați-vă că toate părțile pergolei sunt în cutie. Dacă constatați că 

lipsește ceva, contactați vânzătorul. 



Respectați toate instrucțiunile pentru a vă asigura de stabilitatea pergolei. 

Este important să alocați timp suficient asamblării. Nu lăsați fără supraveghere pergola dacă 

asamblarea nu este completă, chiar și dacă este deja înșurubat în sol. 

Pentru a preveni deteriorarea pergolei și a părților, puneți toate părțile pe o suprafață moale, și 

folosiți unelte corespunzătoare. 

Pe durata asamblării nu folosiți structura ca suport; folosiți o scară dacă este nevoie. 

Păstrați manualul de folosire și lista părților pentru referință viitoare.  

Unelte necesare (nu sunt incluse în cutie)- Vezi manualul de folosire.  

 


