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Vigtig information angående din levering og
opbevaring af din udestue eller dit drivhus før montering

Vigtigt angående leverancen
Advisering 
Du bliver adviseret af vognmanden. Leveringsuge står på din 
ordrebekræftelse. Meddelelse om din levering sker via telefon, 
SMS eller brev. For at transportøren skal nå dig, har vi brug for dit 
telefon-/mobilnummer i løbet af dagen. Det er vigtigt, at der er  
nogen der kan træffes på det nummer, du angav i ordrebekræf-
telsen. (Dobbelt kontrollere altid, at dit oplyste telefon-/mobil-
nummer er korrekt). Levering sker normalt mandag til fredag kl. 
07.00 til kl. 17.00. Levering i højsæson kan nogle gange også ske 
aftenstid og på helligdage.

Tilgængelighed ved levering
Sørg for, at vejen er farbar, og at aflæsningsstedet er frit. Vores 
lastbil er stor (større end en skraldebil), op til 16 m lang, 3 m bred 
og 4,5 m høj. Til kranbil kræves også en fri bredde på 3,5 m og fri 
højde på 6 m for aflæsning. For mere information se vores købs- 
betingelser på hjemmesiden.

Hvis du ikke er sikker på fremkommeligheden til aflæsningsstedet 
skal du tage dette op når transportøren giver dig besked. OBS! 
Hvis det ved levering viser sig, at vejen ikke er farbar, og at godset 
ikke kan leveres i henhold til aftale, opkræves et ekstra gebyr på 
DKK 1000,-

Kontrol og kvittering 
Ved levering skal en ansvarlig modtage og kontrollere godset 
modsvarende fragtbrevet. Kontroller godset nøje sammen med 
chaufføren om alting er ubeskadiget, og om alle pakker er leveret. 

I tilfælde af synlig skade på varerne eller manglende pakker skal 
dette noteres på fragtbrevet af både chauffør og modtager i 
forbindelse med levering. Hvis skaden/manglen ikke er noteret på 
fragtbrevet, er transportreklamationen ikke gyldigt. For mere infor-
mation se købsbetingelser på hjemmesiden.
Hvis du indgår en aftale med transportøren om, at varerne kan 
leveres uden at du er hjemme, overgår ansvaret til dig, og du fra- 
siger dig retten til erstatning eller anden godtgørelse. 

Vigtig information ved levering af drivhus
Kassen med glas skal placeres med 1 m frit areal bagved. Hæld 
kassen med glas, og sørg for, at den står stabilt, inden du åbner 

den. Understøt kassen med glas med støtter af træ (medfølger 
ikke) på begge sider som vist på billedet på kassen. Læs mere om 
opbevaring af drivhuse inden montering på næste side.

Vigtig information ved levering af udestue
Opbevaring af udestue før montering.

Limtræ
Limtræ kan opbevares udendørs beskyttet mod vejr og vind under 
en presenning. Læg limtræselementerne plant mindst 300 mm 
over jorden/gulvet med god luftcirkulation, og anbring tilstrække-
ligt mange støtter til, at de ikke bliver bøjet.  
Det er vigtigt, at luften kan cirkulere mellem presenning og limtræ, 
og at presenningen slutter et stykke over jorden.

Opbevaringsstedet skal være veldrænet og uden sne. Asfalt eller 
groft makadam er et velegnet underlag. Opbevaringsstedet skal 
ligge i skygge forår, sommer og efterår, for at temperaturen i 
limtræspakken ikke overstiger udendørstemperaturen, hvilket kan 
medføre kondens.

Kanalplasttag
Kanalplast skal beskyttes mod sollys, varme og fugt inden mon-
tering. Der kan opstå høj varme i kanalplasten, når den opbevares 
i bundter, hvilket kan være skadeligt. For eksempel kan det blive 
vanskeligt at fjerne beskyttelsesplasten.

Glaspartier
Glaspartierne kan opbevares udendørs beskyttet mod vejr og vind 
under en presenning. Glaspartierne skal opbevares i skygge forår, 
sommer og efterår.
Det er vigtigt, at luften kan cirkulere mellem presenning og hvert 
enkelt glas, og at presenningen slutter et stykke over jordover- 
fladen. Dermed sikres det, at temperaturen i glaspallen ikke over-
stiger udendørstemperaturen.

Snart har du et nyt, hyggeligt rum i haven!

Du kan læse mere om din leverance på hjemmesiden 
under Kundeservice.

Selvbetjening døgnet rundt –  www.willabgarden.dk/kundeservice
I Kundeservice kan du foretage din reklamation med det samme  
– nemt og hurtigt!
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Information om pleje, vedligeholdelse og garantier for  
Euro-Serre og Green Room drivhuse
Opbevaring af drivhus inden montering

Drivhusskelet
Ulakeret: Fjern emballagen fra aluminiumskelettet, og opbevar det tørt med god luftcirkulation. Beskyt det mod sollys, varme og  
fugt inden montering.
Lakeret: Opbevares tørt med god luftcirkulation og beskyttet mod sollys, varme og fugt inden montering.

Kanalplast
Kanalplast skal beskyttes mod sollys, varme og fugt inden montering. Der kan produceres høj varme i kanalplasten, når den op- 
bevares i bundter, hvilket kan beskadige produktet. Beskyttelsesplasten kan fx blive svær at fjerne.

Glas
Glas til drivhuset skal opbevares tørt og stående. Kontroller, at glassene står stabilt og ikke kan vælte, mens de opbevares. 
Det er en fordel, hvis glassene kan opbevares i den pakke, de leveres i, under forudsætning af, at den står et tørt sted. Hvis du ikke 
har plads eller af en anden grund ikke kan opbevare hele glaskassen et tørt sted, skal du åbne den og flytte glassene enkeltvis til et 
tørt sted. Anvend om muligt en glasløfter for at håndtere glassene sikkert.

Vintersikring 
For at vintersikre dit drivhus skal du altid sørge for følgende, da drivhuset ellers kan tage skade:
1.  Hvis der ligger sne på taget, skal den straks skrabes af. Husk at våd sne vejer mere end tør sne.
2. Sørg for vintersikring ved at placere en støtte i midten af drivhuset op mod tagryggen.
3. Man bør sikre sig mod eventuelt nedstyrtende snemasser ved at montere et snefangssystem på de tage,    
 hvor det kan ske.
4. Spær vinduer og døre, så vinden ikke kan blæse dem op og give skader på drivhuset.

Stormsikring
For at stormsikre dit drivhus skal du altid sørge for følgende, da drivhuset ellers kan tage skade: 
1.  Lås og fastgør dørene, så de ikke kan åbnes af vinden.  
2.  Fastgør tagåbningerne, når de er lukkede, med for eksempel kabelbånd.  
3.  Fjern altid løse genstande uden for drivhuset, som risikerer at beskadige drivhuset. 
4. Ved risiko for sne følges anvisningerne for vintersikring ovenfor.

Vedligeholdelse
•   Smør døre (hængsler og lås) med jævne mellemrum. 
•   Hold tagrenden fri for blade og lignende. 
•   Juster tagåbninger og døre, så de fungerer korrekt. 
•   Efterspænd monteringsskruer og wirer. 
•   Udskift beskadiget glas med det samme. 
•   Rengør huset med desinfektionsmiddel før og efter dyrkningssæsonen. 
•   Kontroller, at dæklisterne ligger imod glasset.

Profiler
•   Profiler og beslag skal vedligeholdes for at undgå rust. Anvend mild sæbe, opvaskemiddel eller blot almindeligt vand   
     til at rengøre profilerne 2-3 gange årligt eller oftere, hvis du bor kystnært. 
•   Brug WD-40 eller lignende til at fjerne eventuel overfladerust. 
•   Undlad at anvende skraber, metalgenstande eller ståluld til at fjerne vanskelig snavs. 

Glas 
•   Glasset skal rengøres som almindeligt glas. 
•   Brug et almindeligt middel til vinduespudsning, rigeligt med vand og en blød, fnugfri klud eller gummiskraber. 
•   Husholdningssprit eller acetone kan opløse vanskelige pletter. Sidol, Häxan,Brillo eller et andet skånsomt pudsemiddel   
     kan polere andre vanskelige pletter væk. Pudsemidlet fjernes med husholdningssprit. Vask derefterglasset som normalt. 
•   Undlad at anvende skraber, metalgenstande eller ståluld til at fjerne vanskelig snavs. 
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Garantier for Euro-Serre 
Den generelle garanti gælder i 12 år fra fakturadato. Willab Garden erstatter fejl, som kan henføres til konstruktion, bearbejdning 
eller materialer. Garantien dækker ikke glas. Garantien bortfalder, hvis huset ikke er korrekt monteret, eller hvis vedligeholdelse-
sanvisning/vintersikring ikke er fulgt. Garantien omfatter vindrelaterede skader, som indtræffer ved en vindstyrke under 21 m/s. 
For at garantien er gældende, er det vigtigt, at du altid ”stormsikrer” dit drivhus, når der advares om stærk blæst.  Spær vinduer og 
døre, så vinden ikke kan blæse dem op.

Al sne risikerer at overbelaste taget. Taget skal derfor altid holdes snefrit. Træf sikkerhedsforanstaltninger mod eventuelt nedstyr-
tende snemasser, og sørg for vintersikring ved at placere en støtte under tagryggen, midt i huset.

Willab Garden giver ikke garanti for vind- og vandtæthed for vores drivhuse. Der ydes heller ikke garanti for kondensfri glas- og 
aluminiumsoverflader. Mangel på tilstrækkelig ventilation, hurtige temperaturskift, fugtgivende genstande som planter, beton-
plader, fugtig jord etc. kan give kondens. Vi anbefaler altid, at man møblerer sit drivhus med møbler, der er beregnet til udendørs 
brug.

Ved reklamation skal du straks kontakte Willab Garden. Specificer skadens omfang ved hjælp af monteringsanvisningen. Ved 
spørgsmål bedes du kontakte vores sælgere.

Garantier for Green Room
Den generelle garanti gælder i 12 år fra fakturadato. Willab Garden erstatter fejl, som kan henføres til konstruktion, bearbejdning 
eller materialer. Garantien dækker ikke glas. Garantien bortfalder, hvis huset ikke er korrekt monteret, eller hvis vedligeholdelses-
anvisning/vintersikring ikke er fulgt. Stormgarantien gælder i 5 år fra fakturadato. Garantien omfatter vindrelaterede skader, som 
indtræffer ved en vindstyrke under 32,7 m/s, som er den øvre grænse for storm.

For at garantien er gældende, er det vigtigt, at du altid ”stormsikrer” dit drivhus, når der advares om stærk blæst.  Spær vinduer og 
døre, så vinden ikke kan blæse dem op.

Al sne risikerer at overbelaste taget. Taget skal derfor altid holdes snefrit. Der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger mod eventu-
elt nedstyrtende snemasser og foretages vintersikring ved at placere en støtte under tagryggen, midt i huset. 

Willab Garden giver ikke garanti for vind- og vandtæthed for vores drivhuse. Der ydes heller ikke garanti for kondensfri glas- og 
aluminiumsoverflader. Mangel på tilstrækkelig ventilation, hurtige temperaturskift, fugtgivende genstande som planter, beton-
plader, fugtig jord etc. kan give kondens. Vi anbefaler altid, at man møblerer sit drivhus med møbler, der er beregnet til udendørs 
brug. 

Ved reklamation skal du straks kontakte Willab Garden. Specificer skadens omfang ved hjælp af monteringsanvisningen. Ved 
spørgsmål bedes du kontakte vores sælgere på tlf. 39 67 65 00.

Forbehold
Willab Garden og vores underleverandører forbedrer og udvikler hele tiden produkterne. Vi forbeholder os derfor ret til konstruk-
tionsændringer. Vi tager desuden forbehold for eventuelle trykfejl og afvigelser i farvegengivelsen i vores kataloger, brochurer, 
annoncer og digitale kanaler som for eksempel hjemmesiden.
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Drivhus– anbefalinger for jordarbejde
Man kan klargøre underlaget på mange måder. Her giver vi dig nogle generelle råd til, hvordan du kan 
bearbejde underlaget, inden du bygger drivhuset. 

Den frostfri dybde varierer afhængigt af, hvor i landet du bygger dit drivhus. Derfor vil det variere, hvor 
meget du behøver at udgrave, og hvor meget fyldmateriale der skal til.  

Målene for underlaget til dit drivhus får du af Willab Gardens sælgere.


