
Juliana Drivhuse A/S er en af de førende 
producenter af drivhuse, og bygger på 
danske designprincipper om enkelthed, 
æstetik og funktionalitet. Den kraftige 
profilkonstruktion gør husene robuste 
og funktionelle samtidigt med at de er 
smukke at se på. Et Juliana drivhus er en 
æstetisk ramme, hvor der er kælet for 
detaljen.

Juliana Drivhuse A/S har mere end 50 
års erfaring med drivhuse. Drivhusene 
er gennem alle årene tegnet, produceret 
og videreudviklet på den danske fabrik i 
udkanten af Odense. Juliana har gennem 
årene opkøbt andre producenter og har 
således forskellige drivhuskategorier og 
brands.

GARANTIERKLÆRING  
– 12 ÅRS GARANTI 

Garantierklæringen er gældende for 
produkter i sortimenterne under de to 
varemærker Juliana og Halls. 

Under forudsætning af, at drivhuset 
bliver monteret i overensstemmelse 
med og efter de i montage-vejledningen 
gældende forskrifter, samt bliver 
vedligeholdt efter anvisningerne i 
samme, yder vi 12 års garanti.

Almindelig vedligeholdelse af drivhuset 
såsom rengøring, smøring, efterspænding 
af møtrikker/skruer skal efterleves, da 
dette kan have betydning for drivhusets 
konstruktionsmæssige kvalitet, og dets 
modstandsdygtighed overfor vind- og 
snebelastning. 

VI GØR OPMÆRKSOM PÅ AT 
OVENNÆVNTE GARANTI IKKE 
OMFATTER;

 • Skader og funktionsproblemer med 
baggrund i ingen, eller manglende 
smøring og vedligehold samt afvaskning 
af elementets udvendige pulverlakerede 
overflade.

 • For lakerede drivhuse gælder der en 
toårig garanti på lakeringen. Afskalninger 
af maling på profiler som kan relateres 
til mangelfuld lakering, er dog dækket af 
den 12-årige garanti. 

 • Nuanceforskelle i farven kan forekomme 
på reservedele. Bemærk, at der kan 
være små mærker i profilerne, som 
stammer fra ophængningen af profilerne 
under lakeringsprocessen. Dette er ikke 
reklamationsberettiget. 

 • Glas, polykarbonat, glaslister, fragt, 
montage, fejlagtig opbevaring af 
leverede varer.

 • Produkter der bliver belastet af ydre 
påvirkninger, såsom: andre bygningsdele, 
klimapåvirkninger, hærværk, force 
majeure eller andre udefrakommende 
forhold.

 • Husk f.eks. at fjerne sne fra taget 
løbende, for at undgå eventuelt 
brud pga. for høj vægt og sikring af 
hus i forbindelse med stormvejr. 

 • Sliddele (såsom håndtag, 
hjul, glideskinner, cylindre og 
låseanordninger). Sliddele må beregnes 
udskiftet med baggrund i daglig brug, 
anvendelse og betjening.

 • Tilbehør.  

 • Garantien bortfalder desuden, 
hvis produktfejlen skyldes forkert/
uhensigtsmæssig anvendelse af dele i 
konstruktionen.

Bemærk i øvrigt at et drivhus er en 
enkeltlagskonstruktion, der ikke er 100% 
tæt. Afhængig af vejrforholdene kan der 
forekomme utætheder ved tagvinduer, 
døre og samlinger i kippen/ hjørner. Vi 
opfordrer til at have dette i tankerne når 
drivhuset indrettes. 

Vi anbefaler, at du melder til dit 
forsikringsselskab, at du har opført 
et drivhus. Ved skader forårsaget af 
vejrfænomener bør du hurtigst muligt 
kontakte dit forsikringsselskab
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