GARAnTiJA Un koPŠAnA
GARANTIJA UN KOPŠANAS PAMĀCĪBA
EGGER GRĪDAS SEGUMS AR CORK+ TEHNOLOĢIJU

www.egger.com
www.egger.com

GARAnTiJAS noTEikUMi
EGGER GRĪDAS SEGUMA AR koRķA Slāni + TEHnoloĢiJA
EGGER GRĪDAS SEGUMA AR KORĶA SLĀNI + TEHNOLOĢIJA
NODROŠINĀS TĀS IZTURĪBU DAUDZU GADU GARUMĀ.
EGGER GARANTIJA NO PIRKŠANAS BRĪŽA:
KLĀJOT GRĪDU PRIVĀTAJĀ
DZĪVOJAMĀ SEKTORĀ
EGGER cork+ un MEGAFLOOR cork+ produktiem

15 gadi

KLĀJOT EGGER cork+ PRODUKTUS
KOMERCIĀLIEM MĒRĶIEM PAREDZĒTĀS
TELPĀS AR MĒRENU IZMANTOŠANAS
PAKĀPI

5 gadi
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UZMANĪBU! MEGAFLOOR cork+ produktiem, kuri tiek
izmantoti komerciālā sektorā, garantijas nav.

TRĪSKĀRŠA DROŠĪBA

Izturīgs pret ilgstošiem traipiem – viegli tīrāmas un kopjamas
Izturīgs pret dekoratīvā raksta izbalēšanu
Ilgmūžīgs, skaistas dekoratīvas virsmas, ko nodrošina īpaši izturīga virskārta

IR SPĒKĀ ŠĀDI GARANTIJAS NOTEIKUMI:

EGGER garantija ir paredzēta normālai izmantošanai, izņemot mitrumam pakļautas telpas, piemēram, vannasistabas un saunas,
un EGGER cork+ produktiem komerciālajam sektoram (profesionālai izmantošanai) ar mērenu izmantošanas pakāpi. Tomēr,
lūdzu, ņemiet vērā, ka profesionālai un komerciālai izmantošanai maksimālais garantijas laiks 5 gadi.
EGGER grīdas seguma ar korķa slāni + tehnoloģija jāizmanto paredzētajam mērķim, ievērojot kopšanas norādījumus. To nedrīkst
pārmērīgi noslogot un/vai neatbilstoši apstrādāt, piemēram, ar spēcīgiem mehāniskiem triecieniem vai spēku, kas vairs nav
uzskatāma par parastu lietošanu un/vai pareizu tīrīšanu.
Garantija nav pārmantojama, tā pienākas tikai pirmpircējam.
EGGER grīdas seguma ar korķa slāni + tehnoloģija ir jāklāj šim produktam piemērotās telpās. Grīda jāklāj atbilstoši aktuālajiem
ieklāšanas norādījumiem, ievērojot vispārpieņemtos šī sektora standartus.
*

*

*attiecas uz EGGER cork+

EGGER grīdas eguma ar korķa slāni + tehnoloģija ir dabisks produkts. Tādēļ virsma un parklājums var būt nelīdzens un nedaudz
atšķirties. Tas šim produktam ir raksturīgi, un ar to tas atšķiras.
Ar bojājumiem, kurus krītot rada sadzīves priekšmeti, saprot grīdas seguma virsmā iesistas plaisas un/vai atslāņojumus. Nelieli
iespiedumi bez plaisām vai atslāņojumiem uz virsmas nav uzskatāmi par grīdas seguma bojājumiem. Garantija neattiecas uz
bojājumiem, kuru cēlonis ir smaili priekšmeti vai priekšmeti ar asām malām. Priekšmetu krišanas augstums nedrīkst būt lielāks
par 150 cm. Priekšmetu svars nedrīkst pārsniegt 1 kg.
Kādus garantijas pakalpojumus jūs saņemsiet no ﬁrmas EGGER?
Pēc garantijas pretenzijas akceptēšanas pircējs saņem rezerves paneļus no firmas EGGER aktuālā klāsta. Materiāli tiek piegādāti
bez maksas iepriekšējā iegādes vietā. EGGER nesedz ieklāšanas izdevumus, tajā skaitā paneļu atlikšanu atpakaļ vietā, un tas
arī nav iekļauts garantijas noteikumos.
Ņemot vērā notikušo materiālu nolietojumu, atlīdzināšanas „jauns pret vecu“ nozīmē par tekošo garantijas laika gadu tiek
atskaitīti šādi procenti, rēķinot no jauna materiāla cenas:
ieklāšanai privātās dzīvojamās telpās 6%
EGGER cork+ produktu ieklāšanai komerciālajā sektorā 15%
Kā jums jāpiesaka garantijas pretenzijas?
Pēc bojājuma vai garantijas pazīmju konstatēšanas pircējs nekavējoties vēršas pie pilnvarota izplatītāja un/vai firmas
EGGER, uzrādot oriģinālā pirkuma čeku.
Saņemot garantijas pretenziju iesniegumu, firma EGGER patur tiesības apskatīt grīdas segumu uz vietas, lai pārbaudītu
garantijas pretenziju pamatotību, bojājuma iemeslus un apmērus.
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EGGER GRĪDAS SEGUMA AR korķa
slāni + KOPŠANAS NORĀDĪJUMI
VIENKĀRŠI TĪRS!

Pašus lielākos netīrumus var aizturēt piemērots kājslauķis pie durvīm. Atlikušos netīrumus var viegli savākt ar putekļusūcēju,
kam ir pielikts uzgalis ar birstīti. Atkarībā no izmantošanas un netīrības pakāpes jums vajadzētu regulāri uzkopt grīdu ar
samitrinātu lupatu. Turklāt ir jāpievērš uzmanība, lai tiktu iztīrīti arī salaidumi garenvirzienā. Optimālai tīrīšanai iesakām sistēmai
piemēroto EGGER grīdu tīrīšanas līdzekli CLEAN IT.
GRŪTI IZTĪRĀMI TRAIPI?

Tādus grūti iztīrāmus traipus kā kafijas, tējas, limonādes, augļu vai piena traipus var notīrīt ar remdenu ūdeni vai noteiktos
gadījumos ar mājsaimniecības tīrīšanas līdzekli, kas satur etiķi. Krāsu, lūpu krāsu, tušu, darvu u. tml. var viegli notīrīt ar
tirdzniecībā pieejamu uzsūcošu drānu un lamināta grīdām piemērotu universālo tīrīšanas līdzekli. Svarīgi: notīrītās vietas pēc
tam noskalojiet ar ūdeni.
OPTIMĀLA AIZSARDZĪBA EGGER GRĪDAS SEGUMIEM!

Krēslu un galdu kājām piestipriniet filca paliktņus
Pārvietojot mēbeles, nevelciet pa grīdu, bet paceliet uz augšu
Izmantojiet mīkstos mēbeļu ritenīšus (tips W)
Nekavējoties uzslaukiet stāvošu slapjumu
Nelietojiet tvaika tīrītājus
UN TOMĒR BOJĀJUMI?

Ja tomēr, neskatoties uz grīdas izturīgajām īpašībām, tiek sabojāts kāds panelis, nelielus defektus var viegli izlabot ar sistēmai
piemēroto EGGER pastu DECOR MIX & FILL light vai dark. Stipri bojātas vietas var vienkārši nomainīt kvalificēts amatnieks.
Šai nolūkā sazinieties ar savu specializēto tirgotāju.
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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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Ir saglabātas tiesības uz tehniskām izmaiņām un drukas kļūdām.

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

Serviss, konsultācijas un vēl:

