GaRantII Ja hoolItSUS
GARANTIIDEKLARATSIOON JA HOOLITSUSJUHEND
EGGERI CORK+ TEHNOLOOGIAGA PÕRANDAD
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GaRantIItInGIMUSED EGGERI cork+
tEhnolooGIaGa PÕRanDaD
EGGERI cork+ TEHNOLOOGIAGA PÕRANDAGA ON TAGATUD VASTUPIDAVUS
PALJUDEKS AASTATEKS.
EGGER GARANTEERIB TEILE ALATES OSTUKUUPÄEVAST:
PAIGALDAMISEL PRIVAATSETESSE
ELURUUMIDESSE
EGGERI cork+ ja MEGAFLOOR cork+ toodetele

15 aastat

EGGERI cork+ TOODETE PAIGALDAMISEL
PIIRATUD ULATUSES KASUTATAVATESSE
ÄRIRUUMIDESSE

5 aastat
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PANGE TÄHELE: MEGAFLOOR cork+ toodetele ärisektori
jaoks garantii puudub.

KOLMEKORDNE TURVALISUS

Kaitstud püsiva määrdumise eest – hõlpsasti puhastatav ja hooldatav
Kaitstud dekoratiivpindade pleekimise eest
Pikaealine – tugevad pinnad tagavad ilusate dekoratiivpindade säilimise paljude aastate vältel

JÄRGMISED GARANTIITINGIMUSED:

EGGERI garantii hõlmab normile vastava koormusega eluruume, välja arvatud niisked ruumid nagu vannitoad ja saunad, ning
ka EGGERI cork+ tooteid piiratud ulatuses kasutatavatel äripindadel (sihtotstarbelised ruumid). Erandi moodustab garantiiaeg
sihtotstarbelistele pindadele maksimaalselt 5 aastat.
EGGERI cork+ tehnoloogiaga põrandaid peab olema kasutatud sihtotstarbekohaselt ja hoolitsusjuhendist kinni pidades. Neid
ei tohi olla ebatavalisel viisil koormatud ja/või asjatundmatult töödeldud, näiteks erandlikud tugevad mehaanilised mõjud või
jõud, mida ei loeta normaalseks kasutuseks, ja/või nõuetele mittevastav puhastamine.
Garantii pole ülekantav ja kehtib ainult esmaostjale.
EGGERI cork+ tehnoloogiaga põrandad on mõeldud paigaldamiseks tootele vastavatesse ruumidesse. Paigaldamisel tuleb
arvestada kehtivaid paigaldamise eeskirju ning üldtunnustatud erialareegleid.
*

*

*kehtib EGGER cork+ puhul

EGGERI cork+ tehnoloogiaga põrandad on loodustooted, mistõttu on kattematerjali omaduste ja viimistluse kõrvalekalded
võimalikud. Need on tüüpilised ja iseloomulikud selle toote jaoks.
Majapidamises kasutatavate esemete allakukkumisel tekkivate kahjustuste all mõistetakse olukorda, kus põranda pealispinnal
esineb pragusid ja/või eraldunud tükke. Ilma pragude ja eraldunud tükkideta väikesed muljumiskohad või võõrkehad ei kujuta
endast põranda kahjustusi. Garantii ei hõlma teravatipulistest või -servalistest esemetest põhjustatud kahjustusi. Esemete
kukkumiskõrgus ei tohi ületada 150 cm. Esemete kaal ei tohi ületada 1 kg.

Mida hõlmab ﬁrma EGGER garantii?
Pärast garantiinõude tunnustamist tarnib ﬁrma EGGER ostjale asendus-paneeli EGGERI parajasti saadavast sortimendist.
Materjal tarnitakse tasuta esialgsesse müügikohta. EGGER ei võta üle tekkivaid paigalduskulusid sh eemaldamiskulusid ja need
ei ole ka garantii koostisosaks.
Juba aset leidnud materjalide kasutamist arvesse võttes lahutatakse „uus vana vastu” mõistes garantiiaja iga jooksva aasta
kohta uuest hinnast järgmised protsentväärtused:
Paigaldamine erakasutuses eluruumi → 6 %
EGGERI cork+ toodete paigaldamine äripindadele → 15 %

Kuidas esitate oma garantiinõude?
Peale kahjustuse või potentsiaalse garantii juhtumi tuvastamise, tuleb ostjal pöörduda koheselt oma EGGER ettevõtte ja/või
edasimüüja poole, esitades ostu tõendava originaal dokumendi.
EGGER jätab, garantii nõuete esitamise korral, endale õiguse kohapeal põrandat visuaalselt kontrollida ning garantii nõude
õigustust nii aluse kui ka koguse osas üle vaadata.
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EGGERI cork+ tehnoloogiaga
PÕRANDATE HOOLDUSJUHEND
HÕLPSALT PUHTAKS!

Suurema mustuse hoiavad ära juba sobivad jalamatid. Ülejäänud mustuse eemaldamisel on abiks harjaotsakuga tolmuimeja.
Olenevalt kasutus- ja määrdumisastmest peaksite regulaarsete ajavahemike tagant põrandat niiske lapiga pühkima. Seejuures
tuleb jälgida, et puhastataks ka pikisuunas paiknevad faasid. Optimaalseks puhastamiseks soovitame EGGERI süsteemipõhist
põrandapuhastusvahendit CLEAN IT.

RASKESTI EEMALDATAVAD PLEKID?

Raskelt eemaldatavate plekkide nagu kohvi-, tee-, limonaadi-, puuvilja- või piimaplekkide puhul piisab leigest veest ning
vajadusel harilikust majapidamises kasutatavast äädikapõhisest puhastusvahendist. Värvi, huulepulga, tuši, nõe jms saab
probleemideta eemaldada tavalise kaubandusvõrgus müüdava laminaatpõrandatele sobiva universaalse puhastusvahendiga.
Tähtis: pärast vahendi kasutust neutraliseerige pind veega.

EGGERI PÕRANDA OPTIMAALNE KAITSE!

Paigaldage tooli- ja lauajalgadele viltkatted
Tõstke mööbel teisaldades üles – ärge lükake
Kasutage pehmeid mööblirulle (tüüp W)
Eemaldage viivitamatult seisev niiskus
Ärge kasutage aurupesurit

SELLEST HOOLIMATA KAHJUSTATUD?

Kui tugevast ehitusest hoolimata peaks üks paneelidest kahjustada saama, siis on võimalik väikest kahjustust EGGERI
süsteemipõhise remondipastaga DECOR MIX & FILL „light” ja „dark” probleemideta kõrvaldada. Tugevasti kahjustatud detailid
saab spetsialist hõlpsasti välja vahetada.
Selleks võtke palun ühendust edasimüüjaga.
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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

www.egger.com

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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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

Teenindus, nõustamine ja edasine teave:

