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Garanti för balkongglasen 
Sakkes Balkongkonsult Ab ansvarar för att monteringen är gjord enligt kontraktet och enligt 

god byggnadssed. Garantin för balkongglasen täcker tillverkningsfel och materialfel. I 

garantin ingår både reparation och material. 

Förutsättningarna för garantin 
Garantin förutsätter att både köparen och försäljaren har godkänt leveransen. Om 

köparen inte är närvarande vid monteringen, eller reklamerar inom sju (7) dagar från 

monteringen, antas leveransen vara godkänd och garantitiden börjar gälla. 

Garantitid 
Garantitiden är två (2) år för montering och fem (5) år för material samt 

tillverkningsfel, från det datum då arbetet är mottaget eller verkligt tagits i bruk.  

Begränsningar för garantin 
Garantin täcker inte: 

 rengöring efter att arbetet är mottaget eller tagits i bruk 

 eventuella åtgärder p.g.a. nedsmutsning av balkongglasen eller dess omgivande 

konstruktioner i ett senare skede 

 om glasen går sönder av andra skäl än tillverkningsfel 

 om något går sönder p.g.a. felaktigt bruk eller skadegörelse 

 justering, reparation och byte av reservdelar p.g.a. normal slitage, kundens eller 

invånarens ovarsamma bruk eller om bruksanvisningen inte följts, ex. använt fel 

rengöringsmedel 

 skador orsakade av att konstruktionerna satt sig; högre än normal belastning mot 

glasen; en plötslig oförutsebar händelse mot varan eller naturkatastrof 

 förändringar, reparationer eller om monteringar gjorda utan godkännande 

av tillverkaren eller återförsäljaren 

 tilläggsutrustningar eller skilda kompletterande anordningar  

 synliga mönster eller möjliga reflektioner som bildas på ytan av härdat glas 
 

Inga fasta filmer får klistras på ett härdat säkerhetsglas. Sakkes Balkongkonsult Ab ansvarar 

inte för skador eller kostnader som upstått av att man efteråt klistrat en fast film på 

glaset. 

Härdade glaset är tillverkat enligt EN 12150-1. 
För att säkra luftcirkulationen är den inglasade balkongen inte vattentät, därav kan det i 
vissa väderförhållanden komma snö eller vatten på balkongen. Glipan kan vara 3-6 mm 
bredvid glaset till gångjärnet och 2-4 mm mellan de glidande glasen. 


