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MODTAGELSE, OPBEVARING 
OG HÅNDTERING  

DK 
 

STENI-facadeplader 
MODTAGELSE  
Ved modtagelse af forsendelsen forpligter kunden sig til at foretage en modtagelseskontrol: 

• Kontrol af antal kolli 
• Kontrol af, om der er transportskader  
• Kontrol af ridser, skrammer og skader på emballage og produkt 
• Foretag udpakningskontrol i overensstemmelse med god praksis for byggematerialerne. 

 
Eventuelle skader eller afvigelser i forsendelsen skal anmærkes på fragtsedlen og underskrives af transportøren.  
(TAG BILLEDE) Skaden skal også anmeldes til:  
 

STENI AS 
info@steni.dk 
Telefon: +45 70 27 01 22 
 

Køber mister retten til at gøre indsigelse mod mangler, hvis STENI AS ikke omgående bliver underrettet om 
mangler, der blev opdaget eller burde være blevet opdaget i forbindelse med kontrollen.  
Det samme gælder, hvis varen tages i brug. 
 
Leverancen skal være mærket med STENI AS' leverings- og produktinformation.  

OPBEVARING 
Pladerne opbevares tørt og liggende med fuld understøttelse. Pladerne skal opbevares tildækket og beskyttet mod sol, 
vand og støv. Plader med glat overflade skal opbevares bagside mod bagside og forside mod forside.  
Pallerne må maksimalt stables fem i højden. Pladerne skal altid opbevares liggende. 

INTERN TRANSPORT 
Ved transport eller flytning af plader er det kundens/montørens ansvar at sikre, at pladerne 
er forsvarligt pakket og sikret på palle, så de ikke glider.  
Hvis pladerne glider, kan der opstå ridser, sprækker og kantskader. 
Der er desuden stor risiko for personskader, hvis pladerne glider.              

HÅNDTERING 
Når pladerne tages i brug, skal de løftes vertikalt fra pallen  
og ikke trækkes af, så pladerne bliver ridset eller beskadiget. Det er kundens/montørens 
ansvar at sikre, at pladen ikke bliver beskadiget. Pladerne skal altid bæres på højkant.  
 
Brug altid minimum handsker og sikkerhedssko  
som beskyttelsesudstyr. 

MONTERING 
Det er montørens ansvar at kontrollere pladerne før montering. Plader, der monteres 
med synlige fejl/mangler, er at betragte som accepteret af køber.  
 
Steni AS forbeholder sig retten til at ændre produktsammensætninger og -specifikationer uden 
forudgående varsel. STENI AS tager forbehold for trykfejl. 
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Download vores monteringsvejledning: 
https://steni.com/documentation/?c=fixing_inst
ructions 
 
 

Download vores garanti- og leveringsbetingelser: 
https://steni.com/documentation/?c=sales_and
_delivery 
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