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STENI fasadeplater 

MOTTAK 
Ved mottak av varer plikter kunden å foreta mottakskontroll; 

• Kontroller antall kolli 
• Kontroll for transportskader  
• Kontroll for skraper, rifter og skader på emballasje og produkt 
• Foreta utpakkingskontroll i samsvar med god praksis for byggevarene. 

 
Eventuell skade eller avvik i forsendelsen skal anmerkes på fraktseddel og underskrives av transportør.  
(TA BILDE)   Skaden skal meldes inn via vårt digitale skjema som finnes på vår hjemmeside:  
 

https://www.steni.no/kontakt-oss/ 
Klikk på «Reklamasjon» i menyen for å komme til skjemaet. 
Finner du ikke fram kan du kontakte oss på Tel; +47 33 15 56 00 
 

Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldede dersom han ikke, uten ugrunnet opphold varsler 
STENI AS om mangler som ble oppdaget eller burde blitt oppdaget under kontrollen.  
Det samme gjelder dersom varen tas i bruk. 
 
Leveransen skal være merket med STENI AS levering- og produktinformasjon.  
LAGRING 
Platene lagres plant og tørt med hel understøttelse. Platene skal lagres tildekket og beskyttet mot sol, vann og 
støv. For plater med slett overflate lagres platene med bakside mot bakside og forside mot forside.  
Maks 5 paller i stabel på hverandre. Platene lagres alltid horisontalt. 

INTERN TRANSPORT 
Ved transport eller flytting av plater er det kundens / montørs ansvar å påse at 
platene er forsvarlig pakket og sikret på pall slik at de ikke sklir.  
Plater som sklir lager riper, sår og kantskader. 
Tredje person er spesielt utsatt om plater sklir.              

HÅNDTERING 
Når platene skal tas i bruk skal de løftes vertikalt av pallen  
og ikke dras av slik at platene riper eller skades. Det er kundens / montørens 
ansvar å sikre at platen ikke skades. Platen bæres alltid vertikalt.  
 
Bruk alltid hansker og vernesko  
som et minimum av personlig verneutstyr. 

MONTERING 
Det er montørens ansvar å kontrollere platene før montering. Plater som 
monteres med synlige feil/mangler er å anse som akseptert av kjøper.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
STENI AS forbeholder retten til å endre produktresept og spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. STENI AS tar forbehold om trykkfeil. 
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Last ned vår monteringsveiledning: 
https://steni.no/dokumentasjon/?c=montering 
 
 

Last ned vår garanti og leveringsbetingelser: 
https://steni.no/dokumentasjon/?c=salgs-
_og_leveringsbetingelser 
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