
mini 
Garantialimitada 

 Janus International Corporation, com matriz em Temple, na Geórgia, 30179, garante que cada  porta  ou componente 
de edifício e seus componentes e acessórios estarão livres de defeitos de fabricação e material por um período de 
TRÊS (3) anos a partir da data da compra. 
 

Esta garantia é aplicável somente às portas instaladas dentro do Brasil que tenham sido: 

• Instaladas com adequaçãoa uma finalidade específica e atendam uma aplicação específica recomendada pela 

Janus. 

•  Mantida rigorosamente de acordo com as nossas recomendações. 

Esta garantia NÃOse aplica a: 

• Qualquersistema de acionamento elétrico e/ou acessórios que trabalhem ou possam ter sido adquiridos em 

conjunto com a porta da Janus.  Consultar o fabricante do acionamento para detalhes. 

• A integridade da película, cal ou desbotamento da pintura cobertapor um termo de garantia separadodo 

fabricante do revestimento colorido. Ver a tabela de cores da Janus para detalhes. 

Esta garantia NÃO se aplica quando o dano, deterioração ou falha foi causado por: 

• Uso errado ou desgaste excessivo; 

• Falta de manutenção razoável e necessária; 

• Instalação inadequada contrária às instruções e especificações de instalação da Janus; 

• Manipulação inadequada; 

• Aplicação errada ou inadequada; 

• Armazenamento prolongado ou sem proteção antes da instalação; 

• Catástrofes naturais e/ou condições de tempo ou condições atmosféricas extremas; 

• Estrutura onde a porta foi instalada é inadequada para a aplicação; 

• Alguma condiçãofora do controle do fabricante. 

• Qualquer ato negligente ou intencional ou omissão de compra ou de algum terceirizado. 

 

Para obter o serviço degarantia, contatar imediatamente o revendedor da porta ou escrever para: 

Janus International Corporation 

PO Box 567 

Temple, GA  30179 

Att:  Atendimento ao Cliente 

Para corrigir o problema, a Janus, a seu critério exclusivo, reparará ou substituirá a porta ou peças afetadas pelo defeito.  
A Janus fornecerá as peças necessáriassem custo adicional.  Qualquer taxa, mão de obra ou outros, para frete, remoção 
e/ou instalação deverão ser de responsabilidade do comprador. 

Em nenhum caso a Janus será responsável por danos ou lesões indiretas, consequentes, acidentais ou punitivos. 

Nenhuma garantia expressa ou implícita (incluindo,sem se limitar a uma garantia de comerciabilidade de adequação 
para uma finalidade particular) se estenderá por mais de TRÊS (3) anos como indicado acima. Esta garantia 
mencionada acima é exclusiva para as miniportas ou componentes de edifício e substitui todas as demais garantias. 

JANUS INTERNATIONAL  

TEL1 866 562 2580 
w w w . j a n u s i n t l . c o m . b r  

 



comercial 
Garantia limitada 

 
A Janus International Corporation, com matriz em Temple, Geórgia, 30179, garante que todas as “portas 
comerciais”e seus componentes e acessórios estarão livres de defeitos de fabricação e material pelo período de UM 
(1) ano a partir da data da compra. 

Esta garantia é aplicável somente às portas instaladas dentro do Brasil que tenham sido: 

• Instaladas com uma capacidadedefinida para uma finalidade particular e atender uma aplicação específica 

recomendada pela Janus. 

•  mantidaestritamente de acordo com nossas recomendações. 

Esta garantia NÃOse aplica a: 

• Qualquersistema de acionamento elétrico e/ou acessórios que trabalhem ou possam ter sido adquiridos junto 

com a porta da Janus.  Consultar o fabricante do acionamento para detalhes. 

• A integridade da película, cal ou desbotamento da pintura cobertapor um termo de garantia separadodo 

fabricante do revestimento colorido. Ver a tabela de cores da Janus para detalhes. 

Esta garantia NÃO se aplica quando o dano, deterioração ou falha foi causado por: 

• Uso errado ou desgaste excessivo; 

• Falta de manutenção razoável e necessária; 

• Instalação inadequada contrária às instruções e especificações de instalação da Janus; 

• Manipulação errada; 

• Aplicação errada ou inadequada; 

• Armazenamento prolongado ou sem proteção antes da instalação; 

• Catástrofes naturais e/ou condições de tempo ou condições atmosféricas extremas; 

• Estrutura onde a porta foi instalada é inadequada para a aplicação; 

• Alguma condiçãofora do controle do fabricante. 

• Algum ato ou omissão intencional ou negligente de compra ou de algum terceirizado. 

Para obter o serviço em garantia, contatar imediatamente fornecedor ou instalador da porta, 

Ou um representante autorizado da porta na área, ou escreverpara: 

Janus International Corporation 

PO Box 567 

Temple, GA  30179 

Attn:  Customer Service 

JANUS INTERNATIONAL 

TEL  1 866 562 2580 
w w w . j a n u s i n t l . c o m . b r  

Para corrigir o problema, a Janus, a seu critério exclusivo, reparará ou substituirá a porta ou peças afetadas pelo defeito.  A 
Janusfornecerá as peças necessárias sem nenhum custo adicional.  Todos os custos, mão de obra ou outros custosde 
transporte, remoção e/ou instalação deverão ser por conta e responsabilidade do comprador. 

Em nenhum caso a Janus será responsável por danos ou lesões indiretas, consequentes, incidentais ou punitivos. 

Nenhuma garantia expressa ou implícita (incluindo,sem se limitar a uma garantia de comerciabilidade de adequação para 
uma finalidade particular) se estenderá por mais de UM (1) ano como indicado acima. Esta garantia mencionada acima é 
exclusiva para as portascomerciais e substitui todas as demais garantias. 

 


