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Raamidega terrassiklaaside  
kasutus- ja hooldusjuhend 
 
Lihtsalt paigaldatav terrasside klaaslükandsüsteem koosneb alumiiniumprofiilidest 
valmistatud moodulitest ja nende sisse paigutatud klaasidest. Moodulid liiguvad 
sujuvalt hooldevabal plastikkattega laagerrullikutel ülemise ja alumise 2-, 3- või 4-
realise juhtsiini vahel, mis on varustatud vee äravoolu avadega.  
Moodulite ühenduskohad on varustatud tuuleluku ja harjastihendiga. See spetsiaalne 
tihend summutab müra ning teeb terrassi tolmu- ja veekindlamaks. Tuulelukul on ka 
turvafunktsioon – mooduleid ei saa väljastpoolt eest ära tõsta. 
Mehaaniliselt kuluvaid osi süsteemil ei ole. Profiilide pinnakate on pulbervärvitud RAL-
kataloogi alusel, mis kaitseb alumiiniumpinda korrosiooni ees.  
Moodulid liiguvad paremale ja vasakule ning avatud asendis jäävad üksteise taha. 

 
Videojuhise leiad meie koduleheküljelt 

https://malmerkklaasium.ee/tooted/terrassid/raamidega-terrassiklaasid/  

Lukustus 
Standardlahenduses raamidega terrassiklaasidel lukustus puudub. Lisana on valikus kaks lukustust: konkslukk 
ja riivlukk. Konkslukk on võtmega lukustus, mis toimib nii seestpoolt kui väljast. Riivlukk on võtmeta lukustus, 
mida saab avada ja sulgeda vaid terrassi seestpoolt. 

NB! Kodust lahkudes lukusta ja sulge kindlasti terrassiklaasid.  
 

  

 Klaaside hooldus 

Klaase on hõlbus pesta seestpoolt, kui nad on 
suletud asendis.  Klaase võib pesta kõigi koduste 
klaasipuhastusvahenditega. Mere ääres, 
tööstuspiirkondades ning mujal, kus on õhk on 
saastunud (heitgaasid, kaevanduste lähedus jms) 
võiks klaase tihedamini puhastada. 
 

 Profiilide hooldus 

Alumise profiili sisemust tuleks vastavalt vajadusele 

puhastada sinna kogunenud prahist ja tolmust. 

Väljastpoolt hooldamiseks piisab ainult profiilide 

pesemisest niiske lapiga. 

Pärast pesemist tõmba pinnad puhta lapiga üle, et klaasidele ja profiilidele ei jääks puhastusvahendi jääke. 

ÄRA KASUTA: 

• Abrasiivseid (karestavaid) puhastusvahendeid ja lahusteid 

• Tööstuslikke puhastusvahendeid 

• Lahusteid sisaldavaid-söövitavaid puhastusvahendeid 

• Karedaid materjale – terasvill, küürimiskäsnad jms 

 
Malmerk Klaasiumi terrassiklaaside süsteem on mõeldud kestma aastakümneid.  

Tagamaks toote maksimaalne eluiga – telli vähemalt iga kahe aasta järel  
professionaalne hooldusteenus süsteemi müüjalt. 

 
 

HOOLDUSE KONTAKT 

Tallinn 
+372 5361 3000 
hooldus@malmerk.ee 

Tartu 
+ 372 736 0041 
klaasium@malmerk.ee 

 

1 2 

https://malmerkklaasium.ee/tooted/terrassid/raamidega-terrassiklaasid/
tel:+37253613000
mailto:hooldus@malmerk.ee
tel:+3727360041
mailto:klaasium@malmerk.ee

