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GARANTIEVOORWAARDEN VOOR EGGER
VLOEREN MET cork+ TEcHNOLOGIE
EGGER VLOEREN MET cork+ TECHNOLOGIE GEVEN U ZEKERHEID VOOR VELE JAREN.
EGGER GARANDEERT U VANAF DE AANKOOPDATUM:
BIJ HET AANLEGGEN IN PARTICULIERE
WONINGEN van EGGER cork+ en
MEGAFLOOR cork+ producten

15 jaar

BIJ HET AANLEGGEN VAN EGGER cork+
PRODUCTEN IN ZEER INTENSIEF
GEBRUIKTE BEDRIJFSUIMTES

5 jaar
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LET OP: Voor MEGAFLOOR cork+ producten geen
garantie voor bedrijfsmatige toepassingen.

DRIEVOUDIGE ZEKERHEID

Ongevoelig voor blijvende vlekken – gemakkelijk te reinigen en te onderhouden
Bestand tegen het verbleken van de decorafbeelding
Lang meegaand – mooie decoroppervlakken gedurende vele jaren door het robuuste oppervlak
GELDEN DE VOLGENDE GARANTIEVOORWAARDEN:

De EGGER garantie heeft betrekking op normaal gebruikte woonruimtes met uitzondering van badkamers en sauna´s, en
bij EGGER cork+ producten op de zeer intensief gebruikte bedrijfsruimtes (projectinrichting). Let echter wel op aparte
garantieperiode van max. 5 jaar voor projectinrichting.
EGGER vloeren met cork+ technologie moeten gebruikt worden zoals de bedoeling is en dienen onderhouden te worden zoals
in de handleiding staat. Ze mogen niet op uitzonderlijke wijze zwaar belast worden en/of op ondeskundige wijze behandeld
worden, bijvoorbeeld door krachtige mechanische inwerkingen, die niet meer als gewoon gebruik aangemerkt kunnen worden
en/of door het niet reinigen volgens de voorschriften.
De garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de eerste koper.
EGGER vloeren met cork+ technologie moeten aangelegd worden in ruimtes, die voor het product geschikt zijn. Het aanleggen
moet gebeuren volgens de op dat moment geldende handleiding voor het leggen, rekening houdend met de algemeen erkende
regels van het vak.
*

*

*geldt voor EGGER cork+

Bij EGGER vloeren met cork+ technologie zijn, als gevolg van het feit dat het natuurproducten zijn, karakteristieke afwijkingen
aan het oppervlak en uiterlijk mogelijk.
Onder beschadiging door voorwerpen die wel eens in een huishouden op de grond vallen verstaat men, dat het oppervlak van
de vloer scheurtjes en/of afsplinteringen vertoont. Geringe blutsen zonder scheurtjes of afsplinteringen aan het oppervlak zijn
geen beschadiging van de vloer. Beschadigingen, die door spinters of scherpkantige voorwerpen ontstaan, zijn van garantie
uitgesloten. De valhoogte van de voorwerpen mag niet meer dan 150 cm zijn. De voorwerpen mogen niet zwaarder zijn dan 1 kg.
Welke zaken vallen onder de garantie van de ﬁrma EGGER?
Na het erkennen van de aanspraak op garantie wordt aan de koper van de kant van EGGER direct een vervanging voor de
plank geleverd uit het op dat moment aanwezige assortiment van de ﬁrma EGGER. Het materiaal wordt kostenloos aan het
oorspronkelijke verkooppunt geleverd. Bijkomende aanlegkosten, inclusief het terugbrengen in de oorspronkelijke toestand,
worden niet door EGGER vergoed en zijn ook geen onderdeel van de garantie.
Met het oog op reeds aanwezige slijtage van de materialen worden in de zin van een korting „nieuw voor oud“ per jaar, dat de
garantie loopt, de volgende percentages van de nieuwprijs afgetrokken:
bij aanleggen in een privé-woning → 6 %
bij aanleggen van EGGER cork+ producten in bedrijfsruimten → 15 %
Hoe kunt u een beroep op garantie doen?
Na de erkenning van het geval van schade of garantie moet de koper onmiddellijk onder overlegging van de originele
aankoopbon contact met zijn of haar leverancier en/of de ﬁrma EGGER opnemen.
De ﬁrma EGGER behoudt zich het recht voor om bij een melding van aanspraken op garantie de vloer ter plekke te bekijken en
de rechtmatigheid van de aanspraak op garantie na te gaan, alsook de reden en de hoogte van de claim.
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ONDERHOUDSHANDLEIDING VOOR EGGER
VLOEREN MET cork+ technolgie
EENVOUDIG SCHOON!

Het grofste vuil wordt al door passende deurmatten tegengehouden. Bij het overige vuil is simpel zuigen met uw stofzuiger met
opzetborstel meestal voldoende. Afhankelijk van het gebruik en de mate van vuil worden moet u de vloer regelmatig met een
vochtige doek afnemen. Let er daarbij op, dat ook de gedeelten aan de zijkant in de lengterichting gereinigd worden. Voor een
optimale reiniging bevelen wij de bij het systeem horende EGGER vloerreiniger CLEAN IT aan.
HARDNEKKIGE VLEKKEN?

Bij hardnekkige vlekken zoals koffie-, thee-, limonade-, bier-, fruit- of melkvlekken is lauwwarm water met een scheutje alcohol
of azijn voldoende. Verf, lippenstift, mascara, teer, nagellak enz. kunnen probleemloos met een in de handel verkrijgbaar doekje
en een universeelreiniger worden verwijderd. Al naargelang het soort vlek kunnen wasbenzine of een middel om nagellak te
verwijderen worden gebruikt. Belangrijk: Het oppervlak vervolgens met water neutraliseren.
OPTIMALE BESCHERMING VOOR DE EGGER VLOER!

Aanbrengen van viltnoppen onder stoel- en tafelpoten
Meubels optillen bij het verplaatsen – niet schuiven
Zachte stoelwieltjes gebruiken (type W)
Vochtigheid onmiddellijk verwijderen
Geen dampreiniger gebruiken
TOCH BESCHADIGD?

Mocht er ondanks de robuustheid van uw vloer een paneel beschadigd zijn, kan een kleine schade met de bij het systeem
passende EGGER reparatiepasta DECOR MIX & FILL light en dark probleemloos worden verholpen. Sterk beschadigde delen
kunnen door de vakman eenvoudig worden vervangen.
Neem daarvoor contact op met uw specialist.
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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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Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

Service, advies en meer:

