
Záručné podmienky:
Záruka platí na laminátové podlahy, ktoré sú v riadnom programe výroby a montované v normálne záťažovom 
prostredí, v zhode s triedou používania podľa EN 13329. Záruka neplatí v prípade chemického či mechanického 
poškodenia. Záruka nadobúda platnosť od dátumu uvedeného na účte. Záruka nie je prenosná a patrí len prvému 
kupujúcemu.

Montáž:
Laminátová podlaha musí byť položená v zhode s návodom na montáž. Návody na pokladanie podlahy sú priložené
zvyčajne v každej tretej krabici. Podrobnejší návod na montáž môžete dostať na požiadanie.

Odolnosť voči oderu:
Právo na záruku vzniká, keď je vrchná vrstva (dekor) úplne odstránený vo veľkosti najmenej 1cm².
Zlupovanie farby na hrane dosky nie je zahrnuté do záruky.

Odolnosť na vplyv svetla:
Strata farby podľa stupnice modrej vlny neprekročí 6. Postup testovania podľa EN20105 nezahŕňa prirodzené starnu-
tie.

Odolnosť na škvrny:
Odolnosť na vplyv nasledujúcich substancií: čistý acetón, krém na ruky, alkoholické nápoje, prírodné ovocné a zeleni-
nové šťavy, masť, káva, koka-kola, lak na nehty a pod.

Reklamácia:
Každá reklamácia musí byť v písomnej forme spolu s originálnym dokladom o zaplatení. Reklamáciu musíte predložiť 
do 30 dní od dátumu, kedy ste zistili závadu. Nechávame si právo obhliadky objektu.

Spôsob vybavenia reklamácie:
Spôsob vybavenia reklamácie sa uplatňuje výhradne na základe momentálnej hodnoty tovaru. Momentálna hodnota 
sa vyráta vzhľadom na záručnú dobu( napr.suma náhrady za triedu W31/obchodné priestory sa ročne znižuje o 1/10 z 
ceny novokúpeného tovaru).

Ak sa reklamácia uzná, sme povinní kupujúcemu bezplatne dodať tovar na predajné miesto.
Náklady na montáž hradí kupujúci. Záruka nezahŕňa žiadne iné výdaje a prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť.

V prípade, že sa reklamovaná laminátová podlaha už viac nevyrába, môžeme ju zameniť vyhovujúcou, ktorá je v 
predaji.

ZÁRUČNY LIST NA
LAMINÁTOVÉ PODLAHY
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Oblasť, ktorú zahŕňa
Trieda
oderu

31
32
33

Obytné/privátne
priestory

10 r. 
12 r. 
15 r.

Obchodné
priestory

2 r.
3 r.
5 r. 

3 podoby záruky:                    
• Odolnosť na oder  
• Odolnosť na vplyv svetla
• Odolnosť na škvrny


