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Parveke- ja terassilasien käyttöohjeet 
 
Avattavien parveke- ja terassilasien järjestelmä koostuu ylemmästä ja alemmasta alumiinisesta 
ohjausprofiilista ja karkaistuista laseista, joihin on kiinnitetty rullapyörät. Rullapyörien ja profiilien 
muotoilu mahdollistaa lasien peräkkäisen siirtelyn profiilien välillä.  
 
Järjestelmän pitkäikäisyyden varmistamiseksi järjestelmä on huollettava vähintään kaksi kertaa vuodessa 
käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Ammattitaitoinen huoltopalvelu on suositeltavaa tilata kahden 
vuoden välein. 

 
 

  

Ensimmäisen lasin avaamiseksi vapautetaan 
yhdellä kädellä alemmassa lasilistassa oleva 
salpa ... 

 

.... ja toisella kädellä ylhäällä oleva lapsilukko 
vetämällä siihen kiinnitettyä narua alaspäin. 
Näin sivummainen lasi avautuu 90 astetta 
sisäänpäin.   

  

  

    
 

  

Seuraavan lasin voi siirtää ensimmäisen tilalle 
ja kääntää taas 90 astetta sisäänpäin.  
Lasit voidaan siirtää lasilistassa olevasta 
kahvasta tai lasin reunasta. 
Avaa loput lasit ja lukitse ne auki-asentoon. 
Lasit suljetaan päinvastaisessa 
järjestyksessä.  

  
Lopputuloksena voidaan lasit taittaa kuten kirjan sivut sisäänpäin seinän viereen.  

Nyt parveke tai terassi on kokonaan avattu. 
 

• Avatussa asennossa olevat lasit on joka tapauksessa kiinnitettävä seinään nauhalukolla, joka sidotaan 
alempien rullapyörien ympärille. Avoimet terassilasit on joka tapauksissa lukittava paikalleen 
ovistopparilla tai muulla sopivalla ratkaisulla. 

• Voimakkaalla tuulella tai kotoa poistuessasi muista sulkea lasit ja alempi lukitussalpa.   

 
 

Video-oppaan löydät verkkosivuiltamme 

https://malmerkklaasium.ee/fi/tuotteet/parvekelasit/esittely/  
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Parveke- ja terassilasien huolto-ohjeet 
 
Vaikka parveke- ja terassilasijärjestelmää pidetään eliniän aikana huoltovapaana tuotteena, on 
kuitenkin viisasta puhdistaa ja huoltaa jokainen liikkuvia osia sisältävä tuote säännöllisesti. 
 
Voimakkaat tuulet ja suuret lämpötilan vaihtelut vaikuttavat rakenteisiin, joihin järjestelmä on 
kiinnitetty, ja tämän vuoksi järjestelmää on ehkä säädettävä uudelleen. 
 

  

 Lasien huolto 

Lasit on helpoin pestä sisältä niiden ollessa 
suljettu, ja ulkoa, kun ne käännetään 90o 
sisäänpäin. Laseja voi pestä kaikilla kodin 
lasinpuhdistusaineilla. 
 

 

 Profiilien huolto 

Alaprofiilin sisäpuoli kannattaa puhdistaa siihen 

kertyneestä roskasta ja pölystä vähintään kaksi kertaa 

vuodessa. Ulkopuolista huoltoa varten riittää profiilien 

pesu kostealla liinalla. 

 

 

ÄLÄ KÄYTÄ: 

• Hankaavia puhdistusaineitä eikä liuottimia 

• Teollisia puhdistusaineita 

• Liuottimia sisältämiä syövyttäviä puhdistusaineita 

• Karkeita materiaaleja – teräsvillaa, 

hankaussieniä jne. 

 

  

 
 
 
Malmerk Klaasiumin parveke- ja terassilasijärjestelmä on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä. Koska 
rakenteet altistuvat tuulelle ja täten myös tärinälle, kiinnikkeet on tarkistettava joka toinen vuosi. 

 
 

Varmistaaksesi tuotteen mahdollisimman pitkän käyttöiän tilaa ammattimainen huoltopalvelu  
järjestelmän myyjältä vähintään joka toinen vuosi. 

 
 
 

HUOLLON YHTEYSTIEDOT 

Tallinna 
+372 5361 3000 
hooldus@malmerk.ee 
 

Tartto 
+372 736 0041 
klaasium@malmerk.ee 
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Lasitusjärjestelmä ja sen osat   
 
 
 

 
 
 

1 Ylempi ohjausprofiili 

2 Alempi ohjausprofiili 

3 Ylempi lasilista 

4 Alempi lasilista 

5 Lasi 

6 Kuulalaakeroidut rullapyörät 

7 Alempi ohjain 

8 Alalukko/salpalukko 

9 Lapsilukko  

10 Tuuletusasennon säädin  

11 Rullatuki  

12 Ylempi aukonkansi  

13 Alempi aukonkansi  

14 Lasin kahva  

15 Lasiprofiilin päätytulppa 

16 Ohjausprofiilin päätykappale/päätytulppa  

17 Lisävaruste: lasin välitiiviste  

18 Lisävaruste: lasin päätytiiviste 

 
 


