
Riikku 
Garanti för terrassinglasningar 
Riikku Rakenteet Oy ansvarar för att installationsarbetet har utförts i enlighet med 
avtalshandlingarna och god byggnadssed. För de installerade terrassinglasningarna omfattar 
garantin reparation av fel som beror på råmaterials- och tillverkningsfel. Garantin omfattar 
erforderliga reparationsarbeten inklusive material. 

Förutsättningar för garantin 

Garantin förutsätter att köparen och säljaren har godkänt leveransen. Om köparen inte är på 
plats den dag installationen utförs och inte reklamerar inom sju (7) dagar från installationsdagen, 
anses leveransen vara godkänd och garantitiden ha börjat. 

Garantitid 

Garantitiden är två (2) år för installationsarbetets del och med avseende på råmaterial- och 
tillverkningsfel i terrassglasen fem (5) år från det att arbetet mottagits eller från den faktiska 
ibruktagningen. 

Begränsningar av garantin 

Garantin omfattar inte 

• rengöring efter att arbetet överlämnats eller faktiskt tagits i bruk. 

• åtgärder som beror på senare nedsmutsning av terrassglasen och omgivande 

konstruktioner.  

• spräckta glas om dessa beror på annat än ett tillverkningsfel.  

• spräckta glas till följd av felaktig användning eller vandalism.  

• inställningar, reparationer och byte av reservdelar, nrä dessa beror på normalt slitage, 

vårdslös användning eller att bruksanvisningen inte har följts t.ex. med avseende på 

rengöringsmedel.  

• skador som beror på sättning i konstruktionerna, glaspåfrestningar som överskrider det 

normala, plötslig, oförutsedd händelse eller naturkatastrof. 

• modifikationer, reparationer eller ominstallationer, som har gjorts utan godkännande från 

tillverkaren eller återförsäljaren, och inte heller tillbehör eller separata, kompletterande 

konstruktioner. 

• synliga eller reflekterande mönster på ytan av härdat glas. 

Inga filmer får limmas på härdat glas. Om en film har limmats på glaset i efterhand, ansvarar 
Riikku Rakenteet Oy inte för skador eller kostnader som beror på att produkten faller eller går 
sönder. 



Det härdade glaset har tillverkats enligt EN 12150-1. 

Riikku 
Bruksanvisningar för terrassinglasning 

Nedan ges några råd för att du ska kunna använda Riikku-terrassglasen utan problem och förlänga 
deras livslängd. 

Öppna glasen 

Öppna låset. 

(Låsalternativ: a dragknopp; b tryckknopp; c dragregel; d abuss) 

a) dra knoppen ~10–15 mm och vrid tills knoppen låses i det övre läget 

b) vrid om nyckeln och dra tappen till det övre läget 

c) ta ett stadigt grepp om handtagets botten och tryck handtagets vippande del fast mot 

handtaget med tummen, 

vrid låshjulet i plast tills handtaget hålls öppet 

d) öppna låset med nyckeln 

Nu kan det första, det vill säga det innersta glaselementet skjutas åt sidan. De yttre 
glaselementen ”följer” med det innersta elementet och du kan öppna alla element intill väggen. 

Stänga inglasningen 

Skjut glasen i motsatt riktning jämfört med när du öppnade dem genom att hålla i det innersta 
glaselementets lodräta profil. De yttre glasen följer det innersta glaset till sina rätta ställen. 
Stäng låset. 
a) vrid knoppen tills låsningen frigörs och knoppen sjunker in 

b) tryck in tappen till botten 

c) frigör dragregeln från öppet-läget genom att vrida låshjulet i plast 

d) lås låset med nyckeln 

Underhåll 

Det lönar sig att rengöra glasytorna med vatten och neutrala rengöringsmedel (ph 6–8). 
Aluminiumprofilerna kan rengöras med vatten som innehåller neutralt rengöringsmedel. Undvik 
grova putsdukar för att undvika repor på ytorna. 

När inglasningen används regelbundet kommer smuts och damm inte åt att samlas mellan 
delarna. 



Vi önskar dig trivsamma stunder på din Riikku-terrass!


