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 Projektinumero:     
 Osoite:       

 Takuun alkupvä:     
 
Takuu terassilaseissa 
Riikku Group vastaa, että asennustyö on suoritettu sopimusasiakirjojen mukaan ja hyvää 
rakennustapaa noudattaen. Asennettujen parvekelasien osalta takuu sisältää raaka-aine ja 
valmistusvirheistä johtuvien vikojen korjaamisen. Takuu sisältää tarvittavat korjaustyöt 
materiaaleineen. 

 
Takuun edellytykset  
Takuu edellyttää, että ostaja ja myyjä ovat hyväksyneet toimituksen. Ellei ostaja ole paikalla 
asennuksen suorituspäivänä eikä reklamoi seitsemän (7) päivän kuluessa asennuspäivästä, 
katsotaan toimitus hyväksytyksi ja takuuaika alkaneeksi. 

 
Takuuaika  
Takuuaika on asennustyön osalta kaksi (2) vuotta ja parvekelasien raaka-aine- ja 
valmistusvirheiden osalta viisi (5) vuotta työntuloksen vastaanotosta tai tosiasiallisesta 
käyttöönotosta. 

 
Takuun rajoitukset  
Takuu ei koske  

• työntuloksen luovutuksen tai todellisen käyttöönoton jälkeistä puhdistusta.  
• terassilasien ja sitä ympäröivien rakenteiden myöhempiä likaantumisesta johtuvia 

toimenpiteitä. 
• lasien särkymistä, jos aiheutuu muusta kuin valmistusvirheestä. 
• virheellisestä käytöstä tai ilkivallasta aiheutuvaa särkymistä. 
• säätöjä, korjauksia ja varaosien vaihtoja, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta, 

asiakkaan tai asukkaan huolimattomasta käytöstä tai siitä, että käyttöohjetta ei ole 
noudatettu mm. puhdistusaineet. 

• vaurioita, jotka johtuvat rakenteiden painumisesta, laseihin kohdistuvasta normaalia 
suuremmasta rasituksesta, äkillisestä ennalta arvaamattomasta tuotteeseen 
kohdistuvasta tapahtumasta tai luonnon katastrofista. 

• muutoksia, korjauksia tai uudelleenasennuksia, jotka on tehty valmistajan tai 
jälleenmyyjän hyväksymättä. 

• lisävarusteita eikä erillisiä täydentäviä rakenteita. 
• karkaistun lasin pinnassa mahdollisesti näkyviä, tai siitä heijastuvia erilaisia kuvioita. 

 
Karkaistuun turvalasiin ei saa liimata mitään kalvoja. Mikäli lasiin on jälkikäteen liimattu kalvo, 
Riikku Group ei vastaa tuotteen särkymisestä eikä putoamisesta aiheutuneista vahingoista eikä 
kustannuksista.  
 
Karkaistu lasi on valmistettu standardien EN 12150-1 ja EN 572-8 mukaisesti.  
 
Ilmankierron varmistamiseksi lasitettu terassi ei ole vesitiivis. 
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Terassilasituksen käyttöohjeet  

 
Ohessa muutama neuvo, jotta -terassilasien käyttö olisi ongelmatonta ja 
terassilasituksen käyttöikä lisääntyisi.  
 
Lasituksen avaaminen  
Avaa lukko. 
(Lukkovaihtoehdot: a vetonuppi; b painonappi; c vedinsalpa; d abuss) 
a) vedä nupista ~10-15mm ja kierrä kunnes nuppi lukittuu yläasentoon 
b) käännä avaimesta ja vedä tappi yläasentoon 
c) ota tukeva ote sormilla kahvan pohjasta ja paina peukalolla kahvan keinuva osa kiinni kahvan 
pohjaan, kierrä muovista lukituspyörää kunnes kahva pysyy auki 
d) käännä avaimesta lukko auki 
 
Nyt ensimmäinen, eli sisimmäinen lasielementti on liu’utettavissa sivulle. Ulommat lasielementit  
”seuraavat” sisimmän elementin mukana ja saat avattua kaikki elementit seinän viereen. 
 
  
Lasituksen sulkeminen 
Liu’uta lasit vasta kuin avattaessa pitäen sisimmäisen lasielementin pystyprofiilista kiinni. 
Ulommaiset lasit seuraavat sisintä lasia oikeille paikoilleen. Sulje lukko 
a) kierrä nuppia kunnes nupin lukitus vapautuu ja nuppi naksahtaa pohjaan 
b) työnnä tappi pohjaan 
c) vapauta vedinsalpa auki-asennosta kiertämällä muovista lukituspyörää 
d) kierrä avaimesta lukko kiinni  
  
 
Huolto  
Lasien pinnat kannattaa puhdistaa vedellä ja neutraaleilla puhdistusaineilla (pH 6-8). 
Alumiiniprofiilit voidaan puhdistaa vedellä, johon on lisätty neutraalia puhdistusainetta. Hankaavia 
kankaita on vältettävä, jotta pinnat eivät naarmuunnu.  
 
Kun lasitusta käytetään säännöllisesti, niin lika ja pöly eivät pääse kertymään osien väliin. 
  
 
 

Viihtyisiä hetkiä -terassilla! 

 
 


