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EGGERIN cork+ TEKNOLOGIA -LATTIOIDEN
TAKUUEHDOT
EGGERIN cork+ TEKNOLOGIA -LATTIAT OVAT VARMA RATKAISU MONEKSI VUODEKSI.
EGGER TAKAA TEILLE OSTOPÄIVÄSTÄ LÄHTIEN:
ASUINTILOIHIN ASENNETTUNA
EGGER cork+ ja MEGAFLOOR cork+ tuotteille

15 vuotta

EGGER cork+ TUOTTEILLE ASENNETTUNA
KEV YEN KÄYTÖN JULKISIIN TILOIHIN

5 vuotta
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HUOMIO: MEGAFLOOR cork+ tuotteiden
takuu ei kata julkisia tiloja.

KOLMINKERTAINEN VARMUUS

Vaikeammatkaan tahrat eivät jätä jälkiä – helppo puhdistaa ja hoitaa
Muuttumaton kuosikuvio ei haalennu ajan myötä
Pitkäikäinen – kauniit kuosipinnat moneksi vuodeksi lujan pinnan ansiosta
SEURAAVAT TAKUUEHDOT OVAT VOIMASSA:

EGGERIN -takuu koskee normaalisti käytettyjä asuintiloja lukuun ottamatta märkätiloja kuten kylpyhuoneita tai saunoja sekä
EGGERIN cork+ tuotteita asennettuina kevyen käytön julkisiin tiloihin. Huomioi kuitenkin erikseen että julkisissa tiloissa
maksimi takuuaika on 5 vuotta.
EGGERIN cork+ teknologia -lattioita on käytettävä määräysten mukaan ja hoito-ohjeita noudattaen. Niitä ei saa altistaa
poikkeukselliselle rasitukselle ja/tai käsitellä epäasianmukaisesti, kuten esim. mekaaninen vaurioittaminen, naarmuttaminen
tai virheellinen puhdistus.
Takuuta ei voida siirtää ja se on voimassa vain alkuperäisen ostajan hyväksi.
EGGERIN cork+ teknologia -lattiat on asennettava tuotteelle sopiviin tiloihin. Asennus on suoritettava EGGERIN cork+ teknologia
-lattioita koskevan asennusohjeen ja/tai hyväksyttyjen teknisten normien mukaisesti.
*

*

*koskee EGGER cork+ tuotetta

EGGERIN cork+ teknologia -lattiat ovat luonnon tuotteita, mistä johtuen poikkeamat pintarakenteessa ja vaikutelmassa ovat
mahdollisia ja tuotteelle tunnusomaista.
Vaurioiksi, jotka johtuvat putoavista kotitalousesineistä, käsitetään lattian pinnan säröt ja/tai irtoavat sirut. Pienet muutokset
ilman säröjä tai irtoavia siruja pinnassa eivät edusta vauriota lattiassa. Vauriot, jotka on aiheutettu terävillä tai teräväreunaisilla esineillä, ovat takuun ulkopuolella. Esineiden putoamiskorkeus saa olla enintään 150 cm. Esineiden paino ei saa
olla yli 1 kg.
Mitä EGGERIN takuu sisältää?
Kun takuuvaatimus on hyväksytty, EGGER toimittaa ostajalle korvaavan lattiapaneelin EGGERIN voimassaolevasta
tuotevalikoimasta. Materiaali toimitetaan maksutta alkuperäiseen ostopaikkaan. EGGER ei vastaa korvaavan tuotteen
asennuskustannuksista, eivätkä ne myöskään sisälly takuuseen.
Otettaessa huomioon jo tapahtunut materiaalien hyödyntäminen, toteutetaan ns. „uutta vanhan tilalle“ -vähennys.
Seuraava %-vähennys lasketaan uuden tuotteen hinnasta, jokaista takuuajanjakson kulunutta vuotta kohden:
asuintilohin asennettuna → 6 %
EGGERIN cork+ tuotteet asennettuna julkisiin tiloihin → 15 %
Miten takuuvaatimus esitetään?
Ostajan on vahingon tai takuuseen mahdollisesti kuuluvan seikan havaittuaan otettava viipymättä yhteyttä ostopaikkaan ja/
tai EGGERIIN sekä esitettävä alkuperäinen ostokuitti.
EGGER –yritys pidättää oikeuden takuuvaateen ilmoituksen jälkeen, tutkia lattia päällisin puolin paikan päällä ja tarkastaa
takuuvaateen oikeutus sekä asian että summan osalta.
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EGGERIN cork+ TEKNOLOGIA
-LATTIOIDEN HOITO-OHJE
HELPOSTI PUHTAAKSI!

Karkea lika jää asianmukaisiin kynnysmattoihin. Muu lika imuroidaan harjasuulakkeella. Käyttö- ja likaantumisasteesta
riippuen lattia tulee pyyhkiä säännöllisesti nihkeällä liinalla. Viisteet on puhdistettava pituussuunnassa. Optimaalisen
puhdistustuloksen saavuttamiseksi suosittelemme EGGERIN järjestelmään sopivaa CLEAN IT -lattianpuhdistusainetta.
ITSEPINTAISET TAHRAT?

Itsepintaisten tahrojen, kuten kahvi-, tee-, limonadi-, hedelmä- tai maitotahrat, poistamiseen sopii haalea vesi ja tarvittaessa
tavanomainen etikkapuhdistusaine. Väri, huulipuna, tussi, terva ym. voidaan poistaa helposti tavallisella, imukykyisellä liinalla
ja tarkoitukseen sopivalla yleispuhdistusaineella. Tärkeää: neutralisoi pinta lopuksi vedellä.
OPTIMAALINEN SUOJA EGGERIN LATTIALLE!

Kiinnitä huopapalat tuolin- ja pöydänjalkojen alle
Siirrä huonekaluja nostamalla – älä työnnä
Käytä pehmeitä huonekalupyöriä
Poista heti lattialla oleva kosteus
Älä käytä höyrypesuria
JOS LATTIA SILTI VAURIOITUU?

Mikäli lattialauta lujuudestaan huolimatta vahingoittuu, pienemmät vauriot voidaan korjata helposti EGGERIN järjestelmään
sopivalla DECOR MIX & FILL light and dark -korjausmassalla. Ammattilainen voi vaihtaa vaikeammin vaurioituneet osat.
Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
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EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Germany
T +49 2961 770-0
F +49 2961 770-62919
info-bri@egger.com
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EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Am Haﬀeld 1
23970 Wismar
Germany
T +49 3841 301-0
F +49 3841 301-20222
info-wis@egger.com
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Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään.

EGGER Retail Products
GmbH
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria
T +43 50 600-0
F +43 50 600-90682
info-sjo@egger.com

Palvelu, neuvonta ja muut tiedot:

