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Generel information vedr. persienneruder.

Transport
Persienner med manuel betjening.
Under transport af termoruder med indbyggede persienner, skal ruderne med manuel betjening anbringes
lodret med rudens top vendt nedad - persiennen placeres dermed i nederst i ruden.
Kun hvis højden på ruden er over den mulige transporthøjde, kan ruden lægges på siden, men i alle
tilfælde SKAL lamellerne hæves helt for at undgå at beskadige dem. Ved energiruder, vendes ruden sådan
at det ikke-belagte glas vender indad på vognen/stellet for at forhindre beskadigelse af energibelægningen
inde i ruden.
Persienner, der kun kan vippes (ikke hæve/sænke), skal transporteres med rudens top vendt opad, og med
lamellerne i åben position med henblik på at undgå persiennerne klæber sammen.

Persienner med elektrisk betjening.
Under transport af termoruder med indbyggede persienner, skal ruderne med elektrisk betjening anbringes
lodret med rudens top vendt opdad - persiennen i toppen af ruden.
Kun hvis højden på ruden er over den mulige transporthøjde, kan ruden lægges på siden, men i alle
tilfælde SKAL lamellerne hæves helt for at undgå at beskadige dem. Ved energiruder, vendes ruden sådan
at det ikke-belagte glas vender indad på vognen/stellet for at forhindre beskadigelse af energibelægningen
inde i ruden.
Persienner, der kun kan vippes (ikke hæve/sænke), skal transporteres med rudens top vendt opad, og med
lamellerne i åben position med henblik på at undgå persiennerne klæber sammen.

Modtagelse og opbevaring.
De færdige ruder er pakket på et egnet transportstel med kork dupper mellem de enkelte ruder for at undgå
ridser på glasset.
Opbevaring på byggepladsen bør være kortest muligt i forhold til færdig montering. I alle tilfælde opbevares
ruder med indbyggede persienner beskyttet mod fugt, sol, støv og skadelige materialer som cement og kalk.
Tages ruderne af det leverede transportstel, skal ruderne opbevares lodret på et tørt, plant og stift underlag i
et område væk fra hovedfærdselsårer. Hvis udendørs opbevaring er nødvendig, skal ruderne have
tilstrækkelig ventilation i stakken. Ruderne må højst have en hældning på 6° fra lodret, og bør stå på en
overflade af blødt materiale og være overdækkede. Ruderne bør ikke opbevares i direkte sollys, for at undgå
termisk sprængning.
Bemærk: Undgå at opbevare persiennerne fuldt hævet i lange perioder. Stor forsigtighed er påkrævet med
transport og installation af persienner, der kun kan vippes (ikke hæve/sænke). Efter montering af termoruder
med indbyggede persienner anbefales det at udføre nogle vippe bevægelser med lamellerne med henblik på
at undgå, at de forbliver for længe i en forkert position. Hvis ruderne udsættes for direkte sol i længere tid,
kan lamellerne deformere stige snoren, som efterfølgende ikke vender tilbage til sin oprindelige form. Hvis
dette sker, kan det forhindre lamellerne i at lukke ordentligt.

Montage.
Der henvises til særlig vejledning om funktionsprøvning af persienner efter montage.
Det er VIGTIGT, at funktionsprøvningen foretages umiddelbart efter den endelige montage!
Se også dokumenterne vedr. modtagekontrol og installation af persienneruder på www.boglas.dk.
Der henvises til bo·glas a/s almindelige salgs og leveringsbetingelser, som kan findes på hjemmesiden:
www.boglas.dk
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