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AVATAVATE RÕDUKLAASIDE KASUTAMISE JA HOOLDAMISE JUHEND 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avatavate rõduklaaside süsteem koosneb ühest ülemisest ja 
alumisest alumiinium juhtprofiilist ning karastatud klaasidest, 
mille küljes on laagerrullikud. Rullikute ja profiilide 
konstruktsioon võimaldab profiilide vahel klaase üksteise järel 
liigutada.  

Esimese klaasi avamiseks tuleb vabastada ühe käega alumine 
riiv ja teise käega avada üleval asuv “lapselukk”, tõmmates selle 
küljes rippuvat nööri allapoole, mille tulemusena avaneb 
äärmine klaas 90o sissepoole. 

 

 

 

 

Järgmise klaasi saab liigutada esimese klaasi asemele ja pöörata 
jälle 90o sissepoole, klaase saab liigutada alumise profiili küljes 
olevast käepidemest. Klaasi küljes olev ülemine ja alumine rullik 
tulevad läbi profiilide seal olevatest avadest. Samamoodi toimub 
ka järgmiste klaaside avamine. 

 

 

Videojuhise leiad siit:  

https://malmerkklaasium.ee/tooted/roduklaasid/tutvustus/  

https://malmerkklaasium.ee/tooted/roduklaasid/tutvustus/
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Lõpptulemusena saab rõduklaasid nagu raamatulehed avada 
sissepoole seina äärde ja kogu rõdu on tervikuna avatud.  

 

• Avatud asendisse jäetud klaasid peavad igal juhul 
olema fiksaatornööriga ümber alumiste rullikute 
seina äärde kokku tõmmatud.  

 
• Kodust lahkudes tuleb klaasid sulgeda ja sulgeda 

alumine riiv. 

 

Klaase on hõlbus pesta seestpoolt, kui nad on suletud asendis ja 
väljastpoolt, kui nad on 90o sissepoole pööratud. Klaase võib 
pesta kõigi koduste klaasipuhastusvahenditega. 

 

Alumise profiili sisemust tuleks vähemalt kord aastas puhastada 
sinna kogunenud prahist ja tolmust. Väljastpoolt hooldamiseks 
piisab ainult profiilide pesemisest niiske lapiga. 

ÄRA KASUTA: 

• Abrasiivseid (karestavaid) puhastusvahendeid ja 
lahusteid 

• Tööstuslikke puhastusvahendeid 
• Lahusteid sisaldavaid-söövitavaid puhastusvahendeid 
• Karedaid materjale – terasvill, küürimiskäsnad jms. 

 

NB! Malmerk Klaasiumi rõdu- ja terrassiklaaside süsteem on mõeldud kestma 
aastakümneid. Kuna rõdu konstruktsioonid on avatud tuultele ja sellest 
tingituna ka vibratsioonile, on vajalik kinnitusvahendeid kontrollida iga 2 aasta 
järel. 
 
Selleks, et tagada maksimaalne toote eluiga, peab iga 2 aasta tagune hooldus 
olema teostatud professionaalselt rõduklaaside paigaldaja poolt. 
 
Esimene hooldus on vaja teostada 2 aastat pärast paigaldust. 
 
 

HOOLDUSE KONTAKT 
 

Tallinnas 
 
53 61 3000 
jaak@malmerk.ee 

Tartus 
 
7 360 041 
jelena@malmerk.ee 

 

mailto:jaak@malmerk.ee
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