
Season kasvihuoneen materiaali ja valmistustakuu on voimassa 5 vuotta kuitin 
osoittaman ostopäivämäärästä lukien, poissuljettuna ohjeiden vastainen 
varastointi, asennus, purkaminen, kunnossapito sekä käyttö että poikkeukselliset 
olosuhteet (force major) ja luonnonilmiöt (myrsky, raekuurot, raskas lumi, salamat 
ja tuli, tulva, maanjäristykset ja maan vajoamat sekä mahdolliset ilmaston epä-
puhtaudet & päästöt kuten tuhka ja happo sateet). Takuun piiriin ei myöskään 
kuulu viallisen tai puuttuneen osan vaihtamiseen käytetyn ajan, mielipahan tai 
vastaavan korvaaminen. 
  
Pakkausten varastointi tulee tapahtua kuivassa ja liialliselta UV- säteilyltä & 
auringonvalolta suojatttuna. 
  
Asennuksen ja kasvihuoneen ankkurointi perustaan tulee noudattaa asennus-
ohjetta sekä sen työjärjestystä. Asennuksessa on aina huomioitava kasvihuoneen 
sijainti ja vallitsevat olosuhteet sekä ympäristön muut mahdolliset turvallisuus-
tekijät, kuten sähköjohdot, rakennukset, puut, liikenne, leikkivät lapset ja 
mahdolliset kotieläimet . Pidä asennusympäristö siistinä & turvallisena ja ulko-
puolisilta eristettynä. Suosittelemme että asennukseen osallistuu 2 henkilöä 
etenkin pitkien osien (rännit ja kattopalkki) asennuksessa. Älä ryhdy asennus-
työhön väsyneenä, alkoholin, lääkkeiden tai muiden päihteiden vaikutuksen 
alaisena.  Huolimaton asennus tai purkaus, liiallinen voiman käyttö sekä vieraiden 
osien liittäminen kasvihuoneeseen saattaa vaurioittaa kasvihuonetta ja siten evätä 
takuun. Huomio! Varmista että kennolevyt  asennetaan oikein päin paikoilleen. 
(This side face the sun -merkintä - UV-suojattu puoli aina ulospäin kasvihuoneessa) 
  
Kasvihuoneen mahdollisen purun yhteydessä tulee huone purkaa asennusohjeen 
vastaisessa järjestyksessä käyttämättä vieraita työkaluja tai liiallista voimaa. Ota 
talteen kaikki osat ja varmista että osamerkinnät ovat edelleen paikoillaan seuraa-
vaa pystytystä varten. Takuu ei kata purussa rikkoutuneita taikka hävitettyjä osia. 
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5 VUODEN RAJATTU TAKUU & OHJEITA 
Laiminlyöty kunnossapito evää takuun. Varmista alkukeväästä ja uudelleen 
syksyllä että kaikki ruuvit ovat kireällä ja kunnolla kiinni. Mikäli havaitset 
perustassa vääntymiä, ne on korjattava jottei kasvihuone vaurioituisi.  Mikäli 
talven lumi-kuormat ovat päässeet vääntämään kattopalkkia tai muita osia 
kasvihuoneesta, tulee ne oikoa tai tarvittaessa vaihtaa uusiin osiin ettei 
kasvihuone kärsi enemmän vaurioita tulevan käytön aikana. Pidä kasvihuone 
puhtaana käytön aikana. Suosittelemme käyttämään puhdasta vettä tai hyvin 
mietoa saippualiuosta puhdistuksessa. Varmista että huuhtelet kaikki mahdolliset 
pesuainejäämät pois. Kasvihuonetta ei saa puhdistaa öljy- tai liuotepohjaisilla 
puhdistusaineilla. Tarrat ja maalit saattavat vaurioittaa kasvihuonetta joten 
niiden käyttö on kielletty. 
 
Varmista aina että kattoluukut ja ovet pysyvät kiinni silloin kun et käytä kasvi-
huonetta sekä esimerkiksi kovalla tuulella. Pidä kasvihuoneen katto puhtaana 
lumesta ja jäästä talvella ja varmista ettei ylimääräistä kuormaa pääse tippumaan 
puista tai rakennuksista kasvihuoneen päälle. Talveksi suosittelemme että asetat 
keskelle huonetta kasvihuoneen sisään tukiaisan kannattelemaan kurkihirttä - 
tämä auttaa paljon jos et aina pääse poistamaan lunta kasvihuoneen katolta. Voit 
myös asettaa kasvihuoneen katon päälle kevytpeitteen tasaamaan lumikuormaa 
ja helpottamaan  puhdistusta. 
  
Kasvihuoneen käyttö on tarkoitettu kaikenlaisien kasvien, kasviksien, yrttien ja 
kukkien kasvattamiseen. Raskaita esineitä ei saa laittaa roikkumaan kattoraken-
teista eikä runkorakenteita tule muillakaan tavoin heikentää. Runkohyllyt on 
tarkoitettu kevyelle tavaralle laskutilaksi tilapäiskäyttöön. Käytä aina erillistä 
pöytää raskaampia esineitä varten kuten multasäkkejä ja vesiastioita varten. 
Mikäli varastoit talvella tavaraa kasvihuoneessa, huolehdi ettei mikään raskas 
esine nojaa seinärakenteita vastaan vääntäen siten kasvihuoneen rakenteita. 
Kasvihuoneessa ei saa pitää tai käyttää mitään kuumaa kuten grilliä tai tulisijaa. 
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