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Viktig information angående din leverans och
förvaring av ditt uterum/växthus före montering

Viktigt angående leverans
Avisering 
Din leverans kommer att aviseras av våra transportörer. Leverans- 
vecka finns angiven på din orderbekräftelse. Avisering för din leve-
rans sker via telefon, SMS eller brev. För att transportören ska kunna 
nå dig behöver vi ditt telefon-/mobilnr på dagtid. Det är viktigt att 
någon är anträffbar på det nummer du uppgett på orderbekräftel-
sen. (Dubbelkolla alltid så att ditt telefon-/mobilnr du angivit är 
korrekt). Leverans sker normalt under arbetstid måndag - fredag 
7.00 -17.00. Under högsäsong kan ibland även leverans förekomma 
kvällstid och på helgdagar.

Framkomlighet vid leverans
Se till att vägen är farbar och mottagningsplatsen är fri. Vår lastbil 
är stor (större än sopbilen), upptill 16 m lång, 3 m bredd och 4,5 m 
hög. För kranbil krävs även en fri bredd på 3,5 m och frihöjd på  
6 m vid lossningstillfället. För mer information se våra köpvillkor på 
hemsidan.

Är du osäker på framkomligheten till lossningsplatsen, ta upp detta 
för diskussion när transportören aviserar dig. OBS! Om det vid loss-
ningstillfället visar sig att vägen ej är farbar och att godset inte kan 
levereras enligt överenskommelse debiteras du en extra kostnad på 
1000 kr.

Kontrollera och kvittera 
Vid leverans ska någon ansvarig ta emot och kontrollera godset mot 
fraktsedeln. Kontrollera noggrant godset tillsammans med chaufför- 
en så att allt är helt och att kollin är levererade. 

Vid synliga skador på godset eller avsaknad av kolli ska en skriftlig  
notering göras på fraktsedeln av både chaufför och mottagare i 
samband med leverans. Är skadan/avsaknaden inte anmäld på 
fraktsedeln är transportreklamationen ej giltig. För mer information 
se köpvillkor på hemsidan. Om du gör en överenskommelse med 
transportören att godset får levereras utan att du är hemma övergår 
ansvaret till dig och du har inte rätt till ersättning eller skadestånd. 

Viktigt vid leverans av växthus
Glaslådan måste placeras med 1 m fritt utrymme bakom. Luta och 
säkra glaslådan innan du öppnar den. Säkra lådan med stöttor i trä 

(ingår ej) på båda sidor enligt bild på glaslådan. Läs mer om för- 
varing av växthus innan montering på nästa sida.

Viktigt vid leverans av uterum
Förvaring av uterum före montering.

Limträ
Limträ kan lagras i utomhusklimat skyddat mot väder och vind 
under presenning. Lägg limträdetaljerna plant minst 300 mm ovan 
mark/golv med god luftcirkulation, med ett tillräckligt stort antal 
underslag för att de inte ska böjas. 
Viktigt att luften kan cirkulera mellan presenning och limträet och 
att presenningen slutar en bit ovan mark.

Valet av lagringsplats ska vara väldränerad och utan snö. Asfalt eller 
grov makadam är bra underlag. Lagringsplatsen ska ligga i skugga 
under vår, sommar och höst, för att temperaturen i limträpaketet 
inte ska bli högre än temperaturen utomhus, vilket kan leda till 
kondens.

Kanalplasttak
Kanalplast ska skyddas mot solljus, värme och fukt innan monte- 
ring. Det kan alstras hög värme i kanalplasten när den förvaras i 
bunt, vilket kan vara skadligt. Exempelvis kan skyddsplasten bli svår 
att avlägsna.

Glaspartier
Glaspartierna kan lagras i utomhusklimat skyddade mot väder och 
vind under en presenning. Glaspartierna ska förvaras i skugga under 
vår, sommar och höst. Det är viktigt att luften kan cirkulera mellan 
presenning och varje enskilt glas och att presenningen slutar en bit 
ovan mark. Detta för att temperaturen i glaspallen inte ska överstiga 
utomhustemperaturen.

Snart har du ett nytt trivsamt rum i trädgården! 

Läs mer om leveransen på hemsidan under  
Kundservice.

Självbetjäning dygnet runt - www.willabgarden.se/kundservice
På Kundservice gör du din reklamation direkt - enkelt och snabbt!
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Information om skötsel, underhåll och garantier för  
Euro-Serre och Green Room växthus
Förvaring av växthus innan montering

Växthusstomme
Olackerad: Avlägsna emballaget på aluminiumstommen och förvara den torrt med god luftcirkulation. Skydda den mot solljus, 
värme och fukt innan montering.
Lackerad: Förvaras torrt med god luftcirkulation och skyddas mot solljus, värme och fukt innan montering.

Kanalplast
Kanalplast ska skyddas mot solljus, värme och fukt innan montering. Det kan alstras hög värme i kanalplasten när den förvaras i 
bunt vilket kan skada produkten, exempelvis kan skyddsplasten bli svår att avlägsna.

Glas
Glas till växthuset ska förvaras torrt och stående. Försäkra dig om att glasen står stadigt och inte kan välta under lagringstiden. 
Det är en fördel om glasen kan förvaras i glaslådan som de levereras i under förutsättningen att den står i ett torrt utrymme. Om 
du inte har plats eller av någon annan anledning inte kan förvara hela glaslådan i ett torrt utrymme - öppna den och flytta glas för 
glas till ett torrt utrymme. Använd om möjligt en glaslyftare för säker hantering.

Vintersäkring 
För att vintersäkra ditt växthus skall följande alltid utföras, annars riskerar ditt växthus att skadas:
1.  Ligger det snö på taket, ska man skrapa ner den omedelbart. Tänk på att blöt snö väger mer än torr snö.
2. Vintersäkra genom att placera en stötta i mitten av växthuset upp mot taknocken.
3. Man bör vidta försiktighetsåtgärder mot ev. nerstörtande snömassor genom att montera ett snörasskydd på    
 de tak där detta kan inträffa.
4. Spärra fönstren och dörrarna så att vinden inte kan blåsa upp dem och medföra skador på växthuset.

Stormsäkring 
För att stormsäkra ditt växthus ska följande alltid utföras, annars riskerar ditt växthus att skadas: 
1.  Lås och säkra dörrarna, så de inte kan öppnas av vind.  
2.  Säkra takluckorna i stängt läge med exempelvis buntband.  
3.  Avlägsna alltid lösa föremål utanför växthuset som riskerar att skada växthuset. 
4. Finns det risk för snö, följ anvisningarna för vintersäkring ovan.

Skötselanvisning 
•   Smörj dörrar (gångjärn och lås) med jämna mellanrum. 
•   Håll takrännan fri från löv och liknande. 
•   Justera takluckor och dörrar så att de fungerar på ett korrekt sätt. 
•   Efterspänn monteringsskruvar och vajrar. 
•   Byt ut trasigt glas omedelbart. 
•   Rengör huset med desinficeringsmedel före och efter växtsäsongen. 
•   Kontrollera att täcklisterna ligger mot glasen.

Profiler
•   Profilerna och beslagen behöver underhållas för att inte rosta. Använd mild såpa, handdiskmedel eller bara vanligt    
 vatten för att rengöra profiler 2-3 gånger per år, eller oftare om du bor kustnära. 
•   Använd WD40 eller liknande för att avlägsna eventuell ytrost. 
•   Använd inte skrapa, metallföremål eller stålull för att skrapa bort hårt sittande smuts.                                                                                       

Glas
•   Glas skall rengöras som vanligt glas. 
•   Använd vanliga fönstertvättmedel, rikligt med vatten och mjuk, luddfri trasa eller gummiskrapa. 
•   Rödsprit eller aceton löser vissa föroreningar. Sidol, Häxan, Brillo eller annat skonsamt putsmedel kan polera bort    
 andra föroreningar. Putsmedlet tvättas bort med rödsprit. Tvätta sedan glaset på vanligt sätt. 
•   Använd inte skrapa, metallföremål eller stålull för att skrapa bort hårt sittande smuts.
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Garantier för Euro-Serre
Den allmänna garantin gäller i 12 år från fakturadatum. Willab Garden ersätter fel som hänför sig till konstruktion, bearbetning el-
ler material. Garantin täcker inte glas. Garantin bortfaller om inte huset är korrekt monterat eller om skötselinstruktion/vintersäk-
ring ej följts. Garantin omfattar vindrelaterade skador som inträffar vid vindar under 21 m/s. För att garantin ska gälla är det viktigt 
att du alltid ”stormsäkrar” ditt växthus vid varning för stark vind.  Spärra fönster och dörrar, så att vinden ej kan blåsa upp dem.

All snö riskerar att överbelasta taket. Taket ska därmed alltid hållas snöfritt. Vidta försiktighetsåtgärder mot eventuellt nerstörtan-
de snömassor och vintersäkra genom att placera en stötta under nockbalken, mitt i huset.

Willab Garden lämnar ej garanti för vind- & vattentäthet avseende våra växthus. Likaså lämnas inga garantier för kondensfria glas- 
och aluminiumytor. Avsaknad av tillräcklig ventilation, snabba temperaturskiften, fuktavgivande objekt såsom växter, betongplat-
ta, fuktig mark etc. kan ge kondens. Vi rekommenderar alltid att man möblerar sitt växthus med möbler avsedda för utomhusbruk.

Vid reklamation ska du omedelbart kontakta Willab Garden. Specificera skadans omfattning med hjälp av monteringsanvisningen. 
Vid frågor kontakta våra säljare.

Garantier för Green Room
Den allmänna garantin gäller i 12 år från fakturadatum. Willab Garden ersätter fel som hänför sig till konstruktion, bearbetning 
eller material. Garantin täcker inte glas. Garantin bortfaller om inte huset är korrekt monterat eller om skötselinstruktion/vinter-
säkring ej följts. Stormgarantin gäller i 5 år från fakturadatum. Garantin omfattar vindrelaterade skador som inträffar vid vindar 
under 32,7 m/s (vilket är den övre gränsen för storm).

För att garantin ska gälla är det viktigt att du alltid ”stormsäkrar” ditt växthus vid varning för stark vind.  Spärra fönster och dörrar, 
så att vinden ej kan blåsa upp dem.

All snö riskerar att överbelasta taket. Taket ska därmed alltid hållas snöfritt. Man ska vidta försiktighetsåtgärder mot eventuellt 
nerstörtande snömassor och vintersäkra genom att placera en stötta under nockbalken, mitt i huset. 

Willab Garden lämnar ej garanti för vind- & vattentäthet avseende våra växthus. Likaså lämnas inga garantier för kondensfria glas- 
och aluminiumytor. Avsaknad av tillräcklig ventilation, snabba temperaturskiften, fuktavgivande objekt såsom växter, betongplat-
ta, fuktig mark etc. kan ge kondens. Vi rekommenderar alltid att man möblerar sitt växthus med möbler avsedda för utomhusbruk. 

Vid reklamation ska du omedelbart kontakta Willab Garden. Specificera skadans omfattning med hjälp av monteringsanvisningen. 
Vid frågor kontakta våra säljare 0431-68600.

Reservationer
Willab Garden och våra underleverantörer förbättrar och utvecklar ständigt produkterna. Vi förbehåller oss därför rätten till 
konstruktionsförändringar. Vi reserverar oss dessutom för eventuella tryckfel, samt avvikelser i färgåtergivningen i våra kataloger, 
broschyrer, annonser och digitala kanaler som till exempel hemsida.
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Växthus - rekommendation för markarbete
Det finns många sätt att bygga en grund på. Här ger vi dig generella råd om hur du kan göra mark- 
arbetet innan du bygger växthuset. 
Det frostfria djupet varierar beroende på var i landet du bygger ditt växthus. Därför kommer det  
att variera hur mycket du behöver gräva ur och hur mycket fyllnadsmassor det kommer gå åt.  
Mått för grunden till ditt växthus får du av Willab Gardens säljare.


