
Kvalitet 
 

For at produktene skal opprettholde kvaliteten og tilfredsstille dine forventninger til levetid er 
det viktig at hvert ledd i salgs-/kjøpskjeden etter å ha mottatt produktene tar hånd om disse på 
en slik måte at skader unngås og at det foretas nødvendig ettersyn og vedlikehold. 

Det er derfor viktig å sette fokus på følgende:  
Mottakskontroll 

• Kjøper plikter å gjennomføre en nøyaktig varemottakskontroll.  Kontroller at varene er 
uskadd og at antall kolli stemmer med fraktdokumentene. 

• Synlige skader skal umiddelbart anmerkes på fraktbrev og rapporteres til ordrens 
saksbehandler. Skjulte transportskader skal på tilsvarende måte rapporteres så fort 
som  overhodet mulig. Senest 7 dager etter levering og før montering. 

Lagring p.g.a. endring i fremdrift på byggeplass 

• Dersom det er ønske om lagring etter at produktene er ferdig produsert må spørsmålet om 
dette rettes til ordrens saksbehandler før transportplanleggingen er foretatt. 

• NorDan tilbyr fri lagring i inntil 5 arbeidsdager. Lengre lagring vil resultere i lagerleie. 

Lagring på byggeplass 

• Lagring må skje på plant underlag i tette og ventilerte lokaler. 
• Transportemballasjen må åpnes ved mottak for å unngå kondens.   
• Må lagring skje utendørs må produktene beskyttes mot nedbør og være plassert minst 10 

cm over drenert grunn. 

Montering og behandling av produktene på byggeplass 

• Synlige feil og mangler må meldes før montering slik at reparasjon/erstatningsprodukt kan 
vurderes. 

• Montering må foretas etter medsendt monteringsanvisning. 
• Den optimale plasseringen av vindu eller dør er når produktet monteres slik at hele karmen 

kommer innenfor den isolerte delen av vegglivet. 
• Maskering og taping på ferdig overflatebehandlet produkt må ikke foretas før bygget er 

uttørket. 
• Våre produkter må ikke utsettes for metallpartikler utvendig/innvendig. 

 

 



Fakta 

• Ved bruk av superisolerte vinduer vil utvendig kondens på glasset forekomme når 
nattetemperaturen er lav og luftfuktigheten høy. 

• Ueloksert aluminium som blir utsatt for sjøsprøyt vil kunne sette farge på glass. 

Ettersyn og vedlikehold 

• Ubehandlede trehvite produkter anbefales å overflatebehandle før innsetting. 
• Overflatebehandlingen på produktene må kontrolleres årlig. Dette gjelder også produkter 

som leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk.  Eventuelle feil eller mangler må utbedres 
omgående. 

• Kontroller produktenes funksjon, hengsler, vridere og juster om nødvendig 
• Alle beslag og bevegelige deler bør smøres 1 gang pr. år. 
• På glass med selvrensende belegg på utsiden må ikke vindusnal benyttes. Glasset må ikke 

komme i kontakt med materialer der silikonolje frigjøres, eller avrenning fra kledning kokt i 
olje. 

Hvordan unngå reklamasjon? 

• For at kvaliteten på våre produkter skal opprettholdes over tid er det viktig at alle ledd i en 
kjøpskjede utfører sine tjenester etter våre anvisninger. Kfr. NorDan`s leveransebeskrivelse 
og dette dokumentets anbefalinger. 

Spesialinformasjon om produkter: 

• (informasjon genereres fra varelinjeregistreringen) 

Brannvindu 

• Montering og sammensetning av brannvindu skal utføres av kvalifiserte personer. 
• Monteringsanvisning følger leveransen i egen plastlomme. 

NB! Denne informasjonen må videreføres til etterfølgende salgsledd (kfr. Kjøpsloven §17 og 
Forbrukerkjøpsloven §16.d) og medtas som vedlegg til salgskontrakt med 
Byggherre/sluttbruker. 
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