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Tärkeää tietoa lasiterassisi / kasvihuoneesi toimituksesta 
ja varastoinnista ennen asennusta

TÄRKEÄ KOSKIEN TOIMITUS
Ilmoitus 
Kuljettajamme ilmoittavat toimituksestasi. Toimitusviikko ilmoitetaan 
tilausvahvistuksessa. Toimituksesta ilmoitetaan puhelimitse, teksti-
viestillä tai kirjeellä. Tarvitsemme puhelinnumerosi, josta sinut tavoit-
taa päivisin, jotta kuljettaja voi tavoittaa sinut. On tärkeää, että olet 
käytettävissä tilausvahvistuksessa ilmoittamaasi numeroon. (Tarkista 
aina, että antamasi puhelinnumero / matkapuhelinnumero on oikein). 
Toimitus tapahtuu normaalisti työaikana maanantaista perjantaihin klo 
7.00–17.00.

Esteettömyys toimituksen yhteydessä
Varmista, että tie on ajettava ja vastaanottoalue on vapaa. Kuorma-au-
tomme on suuria (suurempi kuin roska-auto), jopa 16 m pitkä, 3 m le-
veä ja 4,5 m korkea. Lisätietoja on verkkosivuston ostoehdoissamme.

Jos et ole varma purkupaikan esteettömyydestä, keskustele tästä, kun 
kuljettaja ottaa sinuun yhteyttä. HUOM! Jos purkamisen yhteydessä 
käy ilmi, että tie ei ole ajettavissa ja että tavaroita ei voida toimittaa 
sopimuksen mukaan, sinulta veloitetaan 100 € lisämaksu.

Tarkista ja kuittaa
Toimituksen yhteydessä vastuuhenkilön on tarkistettava tavarat rah-
tikirjasta. Tarkasta tavarat huolellisesti kuljettajan kanssa, jotta kaikki 
on oikein ja että paketit toimitettuna.

Tavaroiden näkyvän vaurioitumisen tai pakkausten puuttuessa sekä 
kuljettajan että vastaanottajan on tehtävä rahtikirjaan toimituksen yh-
teydessä kirjallinen huomautus. Jos vahinkoa / poissaoloa ei ilmoiteta 
rahtikirjassa, kuljetusvalitus ei ole pätevä. Lisätietoja on verkkosivuston 
ostoehdoissa. Jos teet sopimuksen rahdinkuljettajan kanssa siitä, että 
tavarat voidaan toimittaa ilman, että olet kotona, vastuu siirtyy sinulle 
eikä sinulla ole oikeutta korvaukseen tai vahingonkorvaukseen.

Tärkeää kasvihuoneiden toimitusten yhteydessä
Lasilaatikon taakse on jätettävä 1 m vapaata tilaa. Kallista ja varmista  
lasilaatikko ennen sen avaamista. Varmista lasilaatikko tukipuilla (eivät 
sisälly toimitukseen) laatikon molemmilta puolilta kuvan mukaisesti.  
Lue lisää kasvihuoneen säilyttämisestä ennen asennusta seuraavalta 
sivulta.

Tärkeää lasiterassien toimitusten yhteydessä
Lasiterassin säilyttäminen ennen asennusta.

Liimapuu
Liimapuuta voidaan säilyttää ulkona pressun alla suojassa sateelta 
ja tuulelta. Levitä liimapuuosat tasaisesti vähintään 300 mm:n 
korkeudelle maasta/lattiasta, että saat hyvän tuuletuksen. Laita 
alle riittävä määrä aluspuita, jotta osat eivät taivu tai väänny. 
On tärkeää, että ilma kiertää pressun ja liimapuun välissä. Pressu 
ei saa ulottua aivan maahan asti.

Varastointipaikan on oltava kuiva ja lumeton. Asfaltti tai karkea 
sepeli on hyvä alusta. Varastointipaikan tulee olla varjossa kevään, 
kesän ja syksyn aikana, sillä liimapuupaketin lämpötila ei saa olla 
korkeampi kuin ulkolämpötila. Muuten voi esiintyä kondenssia.

Kennomuovikatto
Kennomuovi on suojattava auringonvalolta, lämmöltä sekä kosteu-
delta ennen asennusta.
Jos kennomuovia säilytetään pinossa, sen lämpötila voi nousta 
korkeaksi, mikä voi olla haitallista. Esimerkiksi suojamuovin poista-
minen voi olla vaikeaa.

Lasielementit
Lasielementtejä voidaan säilyttää ulkona pressun alla suojassa sa-
teelta ja tuulelta. Lasielementtejä tulee säilyttää varjossa kevään, 
kesän ja syksyn aikana.
On tärkeää, että ilma kiertää hyvin pressun ja yksittäisten lasien 
välissä. Pressu ei saa ulottua aivan maahan asti. Tämä johtuu siitä,  
että lasikerroksen lämpötila ei saa ylittää ulkolämpötilaa.

Pian sinulla on uusi viihtyisä huone puutarhassa!

Voit lukea lisää toimituksesta Asiakaspalvelussa – 
klikkaa kohtaa Tietoa toimituksestasi.

Itsepalvelua ympäri vuorokauden – https://www.willabgarden.fi/
asiakaspalvelu 
Asiakaspalvelussa voit reklamoida suoraan – helposti ja nopeasti!
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Tietoa Euro-Serre ja Green Room - kasvihuoneiden 
hoidosta, huollosta ja takuista
Kasvihuoneen säilytys ennen asennusta

Kasvihuoneen runko
Lakkaamaton: Poista alumiinirungon pakkaus ja säilytä runko kuivassa paikassa, jossa on hyvä tuuletus. Suojaa runko auringonval-
olta, lämmöltä sekä kosteudelta ennen asennusta.
Lakattu: Säilytettävä kuivassa paikassa, jossa on hyvä tuuletus, ja suojattava auringonvalolta, lämmöltä sekä kosteudelta ennen 
asennusta.

Kennomuovi
Kennomuovi on suojattava auringonvalolta, lämmöltä sekä kosteudelta ennen asennusta. Jos kennomuovia säilytetään pinossa, 
sen lämpötila voi nousta korkeaksi, mikä voi vahingoittaa tuotetta. Esimerkiksi suojamuovin poistamisesta voi tulla vaikeaa.

Lasi
Kasvihuoneen lasit on säilytettävä kuivassa paikassa pystyasennossa. Varmista, että lasit seisovat tukevasti eivätkä pääse kaatu-
maan säilytyksen aikana. 
Lasit on hyvä säilyttää lasilaatikossa, jossa ne on toimitettu, jos laatikko voidaan säilyttää kuivassa tilassa. Jos koko lasilaatikon  
säilyttäminen kuivassa tilassa ei ole mahdollista, laatikko on avattava ja kaikki lasit on siirrettävä kuivaan tilaan. Turvallisen käsitte-
lyn varmistamiseksi käytä lasinostinta, jos se on mahdollista.

Talvisuojaus 
Kasvihuone on aina talvisuojattava seuraavasti, muutoin kasvihuone voi vahingoittua:
1.  Jos katolla on lunta, se on pudotettava välittömästi. Muista, että nuoska on painavampaa kuin kuiva pakkaslumi.
2. Laita kasvihuoneen keskelle tuki katonharjaa vasten talvisuojausta varten.
3. Huolehdi, ettei katolta mahdollisesti putoava lumi aiheuta vaaraa asentamalla katolle tarvittaessa lumiesteet.
4. Telkeä ikkunat ja ovet siten, ettei tuuli voi avata niitä ja aiheuttaa vaurioita kasvihuoneeseen.

Myrskysuojaus 
Kasvihuone on aina myrskysuojattava seuraavasti, muutoin kasvihuone voi vahingoittua: 
1.  Lukitse ja varmista ovet, jotta tuuli ei pysty avaamaan niitä.  
2.  Varmista kattoluukkujen lukitus esimerkiksi nippusiteellä.  
3.  Poista aina kasvihuoneen ulkopuolella olevat irralliset esineet, jotka voivat vahingoittaa kasvihuonetta. 
4. Jos luvassa on lunta, noudata yllä olevia talvisuojausohjeita.

Hoito-ohjeet 
•   Voitele ovet (saranat ja lukot) säännöllisesti. 
•   Pidä räystäskourut puhtaana lehdistä ja vastaavista roskista. 
•   Säädä kattoluukut ja ovet siten, että ne toimivat oikein. 
•   Jälkikiristä asennusruuvit ja vaijerit. 
•   Vaihda vaurioitunut lasi välittömästi. 
•   Puhdista kasvihuone desinfiointiaineella ennen kasvukautta ja sen jälkeen. 
•   Tarkista, että peitelistat ovat lasia vasten. 

Profiilit 
•  Profiilit ja kiinnikkeet on huollettava, jotta ne eivät ruostu. Puhdista profiilit miedolla saippualla, käsitiskiaineella tai   
 pelkällä hanavedellä 2–3 kertaa vuodessa, useammin jos asut rannikolla. 
•  Poista mahdollinen pintaruoste WD40:llä tai vastaavalla. 
•  Älä käytä kaavinta, metalliesineitä tai teräsvillaa vaikeasti poistettavien tahrojen poistamiseen. 

Lasi 
•  Lasi puhdistetaan kuten normaali lasi. 
•  Käytä tavallista ikkunanpuhdistusainetta, runsaasti vettä ja pehmeää, nukkaamatonta liinaa tai kumilastaa. 
•  Sprii tai asetoni irrottavat tietyt tahrat. Muiden tahrojen puhdistamiseen voidaan käyttää hellävaraisia puhdistusaineita.   
    Pese puhdistusaine pois spriillä. Pese lasi sen jälkeen tavalliseen tapaan. 
•  Älä käytä kaavinta, metalliesineitä tai teräsvillaa vaikeasti poistettavien tahrojen poistamiseen. 
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Euro-Serre - kasvihuoneiden takuut
Yleinen takuu on voimassa 12 vuotta laskun päivämäärästä. Willab Garden korvaa viat, jotka liittyvät rakenteeseen, valmistukseen 
tai materiaaliin. Takuu ei kata lasia. Takuu raukeaa, jos kasvihuonetta ei ole asennettu oikein tai jos hoitoa tai talvisuojausta koske-
via ohjeita ei ole noudatettu. Takuu kattaa tuuleen liittyvät vahingot tuulennopeuteen 21 m/s asti. Jotta takuu pysyy voimassa, on 
tärkeää ”myrskysuojata” kasvihuone, kun luvassa on voimakasta tuulta.  Telkeä ikkunat ja ovet siten, ettei tuuli pääse puhaltamaan 
niitä auki.

Kaikki lumi voi ylikuormittaa kattoa. Näin ollen katto on aina pidettävä puhtaana lumesta. Huolehdi, ettei katolta mahdollisesti 
putoava lumi aiheuta vaaraa, ja talvisuojaa kasvihuone tukemalla katto kasvihuoneen keskeltä harjapalkin alta.
Willab Garden ei myönnä takuuta kasvihuoneiden tuulenkestävyydelle ja vesitiiviydelle. Takuuta ei myönnetä myöskään lasi- ja 
alumiinipintojen kondenssia vastaan. Riittämätön ilmanvaihto, nopeat lämpötilamuutokset, kosteutta päästävät kohteet kuten 
kasvit, betonilaatta, kostea maa tms. voivat aiheuttaa kondenssin muodostumista. Suosittelemme valitsemaan kasvihuoneen 
kalustamiseen aina ulkokäyttöön tarkoitetut kalusteet.
Jos haluat reklamoida, ota viipymättä yhteys Willab Gardeniin. Kuvaile vahingon laajuus asennusohjeen avulla. Jos sinulla on ky- 
syttävää, ota yhteys myyjiimme.

Myrskytakuu green room
yleinen takuu on voimassa 12 vuotta laskun päivämäärästä. Willab Garden korvaa viat, jotka liittyvät rakenteeseen, valmistukseen 
tai materiaaliin. Takuu ei kata lasia. Takuu raukeaa, jos kasvihuonetta ei ole asennettu oikein tai jos hoitoa tai talvisuojausta kos-
kevia ohjeita ei ole noudatettu. Myrskytakuu on voimassa 5 vuotta laskun päivämäärästä. Takuu kattaa tuuleen liittyvät vahingot 
tuulennopeuteen 32,7 m/s asti (joka on myrskyn yläraja).
Jotta takuu pysyy voimassa, on tärkeää ”myrskysuojata” kasvihuone, kun luvassa on voimakasta tuulta.  Telkeä ikkunat ja ovet 
siten, ettei tuuli pääse puhaltamaan niitä auki.

Kaikki lumi voi ylikuormittaa kattoa. Näin ollen katto on aina pidettävä puhtaana lumesta. On huolehdittava, ettei katolta mahdolli-
sesti putoava lumi aiheuta vaaraa, ja kasvihuone on talvisuojattava tukemalla katto kasvihuoneen keskeltä harjapalkin alta. 
Willab Garden ei myönnä takuuta kasvihuoneiden tuulenkestävyydelle ja vesitiiviydelle. Takuuta ei myönnetä myöskään lasi- ja 
alumiinipintojen kondenssia vastaan. Riittämätön ilmanvaihto, nopeat lämpötilamuutokset, kosteutta päästävät kohteet kuten 
kasvit, betonilaatta, kostea maa tms. voivat aiheuttaa kondenssin muodostumista. Suosittelemme valitsemaan kasvihuoneen 
kalustamiseen aina ulkokäyttöön tarkoitetut kalusteet. 
Jos haluat reklamoida, ota viipymättä yhteys Willab Gardeniin. Kuvaile vahingon laajuus asennusohjeen avulla. Jos sinulla on ky- 
syttävää, ota yhteys myyjiimme numerossa 0431-68600.

Varaukset
Willab Garden alihankkijoineen parantaa ja kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden rakennemuutoksiin.
Pidätämme oikeuden myös mahdollisiin painovirheisiin sekä väripoikkeamiin kuvastoissa, esitteissä, mainoksissa ja digitaalisissa 
kanavissa kuten verkkosivuilla.
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Suositus pohjatöitä varten
Perustukset voi tehdä monella eri tavalla. Annamme tässä ennen kasvihuoneen rakennusta tehtäviin 
pohjatöihin liittyviä yleisiä ohjeita.
Roudaton syvyys vaihtelee sen mukaan, mihin päin maata kasvihuone rakennetaan. Sen vuoksi myös 
se vaihtelee, miten paljon maata on kaivettava pois ja miten paljon kuoppaan tulee täytettä.
Kasvihuoneesi perustusten mitat saat Willab Gardenin myyjältä.


