Laminuotos grindys
Garantija ir
Priežiūros instrukcijos

EGGER laminuotų grindų
garantijos sąlygos
EGGER LAMINUOTOS GRINDYS SUTEIKIA JUMS SAUGUMO JAUSMĄ DAUGELIUI METŲ.
EGGER suteikia šią garantiją nuo pirkimo dienos:
	Grindims privačiose patalpose ir atsižvelgiant į produkto grupę garantinis laikotarpis yra nuo 7 metų iki viso naudojimo laiko*.
Garantinis laikotarpis nurodytas produkto pakuotės įdėkle.
31, 32 ir 33 naudojimo klasių laminuotoms grindims komercinėse patalpose garantinis laikotarpis yra faktiškai 5 metai.
Trejopas saugumas
→ Higieniškumas – lengva valyti ir prižiūrėti.
→ Atsparumas smūgiams – atlaiko didelę apkrovą.
→ Ilgaamžiškumas – gražaus rašto paviršius ir kraštai naudojami
daug metų, nes paviršius yra ypač tvirtas.
Mūsų grindų nusitrynimo garantija suteikiama ir kraštams.
EGGER LAMINUOTOMS GRINDIMS GALIOJANČIOS GARANTIJOS SĄLYGOS:
	EGGER garantija suteikiama gyvenamosiose ir komercinėse patalpose (objekto sritis) esančioms grindims ir apima pirmiau minėtus
punktus (higieniškumas, atsparumas smūgiams, ilgaamžiškumas). Įsidėmėtina, kad komerciniams objektams suteikiama ne
ilgesnė kaip 5 metų garantija.
	EGGER laminuotos grindys turi būti naudojamos pagal paskirtį ir laikantis priežiūros taisyklių.
Draudžiama naudoti grindis netinkamai ir (arba) neįprastai, pvz., naudoti mechaniškai ne taip atsargiai, kaip leidžiama, arba
netinkamai valyti.
Garantijos negalima perduoti, ji suteikiama tik pirmajam pirkėjui ir galioja tik pirmajam grindų klojimui.
	EGGER laminuotos grindys turi būti klojamos gaminiui tinkamose patalpose. Turi būti klojama pagal tuo metu galiojančias klojimo
instrukcijas ir laikantis pripažintų laminuotų grindų klojimo taisyklių.
	Nusitrynimu laikomas visiškas sluoksnio su raštu nunykimas bent vienoje aiškiai matomoje vietoje, kurios plotas yra bent 1 cm2.
	Apgadinimu, sukeltu krintančių buities daiktų, laikomi laminuotų grindų paviršiaus įtrūkimai ir (arba) atplaišos. Nedideli paviršiaus
įtrūkimo ar atplaišų įspaudai nėra laikomi laminuotų grindų apgadinimu. Apgadinimas, sukeltas smailių ar aštrių daiktų, į garantiją
neįtrauktas. Daiktai negali būti kritę iš aukščiau nei 90 cm. Daiktų svoris neturėtų viršyti 0,5 kg.
Kokią garantiją gaunate iš firmos EGGER?
	Pripažinusi teisę į garantiją, EGGER pirkėjui tiesiogiai pristato laminuotų grindų lentų iš tuo metu turimo firmos EGGER asortimento.
Medžiagos nemokamai pristatomos į pirkimo vietą. Papildomų išlaidų, įskaitant grindų perklojimą, EGGER nedengia, tai nėra
garantijos dalis.
	Atsižvelgiant į medžiagų nusidėvėjimą seną gaminį keičiant nauju už einamuosius garantinio laikotarpio metus naujo gaminio
kainai taikomi šie išskaičiavimai:
→ gaminiams, kuriems suteikiama 7 metų garantija, → 13%
→ gaminiams, kuriems suteikiama 10 metų garantija, → 9%
→ gaminiams, kuriems suteikiama 13 metų garantija, → 7%
→ gaminiams, kuriems suteikiama 15 metų garantija, → 6%
→ gaminiams, kuriems suteikiama 20 metų garantija, → 4,5%
→ gaminiams, kuriems suteikiama 25 metų garantija, → 3,5%
→ gaminiams, kuriems suteikiama garantija visam naudojimo „Lifetime“* (laikui), → 3%
→ 31, 32, 33 naudojimo klasių gaminiams, klojamiems komercinėse patalpose, → 15%
* garantija visam eksploatavimo laikui (Lifetime) apribota iki 30 metų
Kaip pateikti nusiskundimą?
	Aptikęs apgadinimą ar susidūręs su atveju, kuriuo taikoma garantija, pirkėjas nedelsdamas turi susisiekti su prekybos atstovu ir
(arba) firma EGGER ir pateikti originalų pirkimo čekį.
	Gavusi nusiskundimą, įmonė EGGER pasilieka teisę pati vietoje apžiūrėti laminuotas grindis ir įvertinti nusiskundimo teisėtumą,
atsiradimo priežastis ir dydį.
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EGGER LAMINUOTŲ GRINDŲ
PRIEŽIŪRA
PAPRASČIAUSIAI ŠVARU!
Didžiausi nešvarumai nepateks į patalpą patiesus tinkamą kilimėlį prie durų. Kitus nešvarumus išvalysite dulkių siurbliu su šepečio
antgaliu. Pagal poreikį ir nešvarumo lygį retkarčiais išvalykite grindis drėgnu skuduru. Atkreipkite dėmesį, kad išilgai reikia išvalyti ir
sujungimų kraštus. Kad pasiektumėte geriausią rezultatą, rekomenduojame šiai sistemai skirtą EGGER grindų valiklį CLEAN IT.
SUNKIAI PAŠALINAMOS DĖMĖS?
Sunkiai pašalinamoms dėmėms, pvz., kavos, arbatos, vaisvandenių, vaisių arba pieno, pakaks šilto vandens ir įprastinio valiklio
acto pagrindu. Dažus, lūpdažius, tušą, dervą ir kt. be didesnio vargo pašalinsite įprasta, gerai sugeriančia šluoste ir laminuotoms
grindims skirtu universaliu valikliu. Svarbu: nuvalius nuplauti vandeniu.
GERIAUSIA LAMINUOTŲ GRINDŲ APSAUGA!
Prie įėjimo turi būti patiestas tinkamas takelis.
	Komercinėse patalpose, kur laminuotos grindys tiesiogiai ribojasi su lauku, grindų konstrukcijoje reikėtų įmontuoti tinkamo dydžio
takelį.
Priklijuokite ant stalo ir kėdžių kojų veltines apsaugas.
Reguliariai valykite veltines apsaugas ir baldų ratukus, tikrinkite, ar nesusidėvėjo, jei reikia, pakeiskite.
Perstatomus baldus perkelkite, o ne perstumkite.
	Montuojamus virtuvės baldus ir spintas reikia sumontuoti prieš klojant laminuotas grindis, jas reikia kloti tik tiek, kad grindys po
jais palįstų.
Naudokite minkštus baldų ratukus (W tipo).
Siurbdami dulkių siurbliu, naudokite antgalį, skirtą kietoms grindims.
Laminuotoms grindims niekada nenaudokite abrazyvinių medžiagų.
Nedelsdami pašalinkite susikaupusią drėgmę, skysčius (šlapumą).
Nenaudokite valymo garais įrangos, išskyrus gaminius, pažymėtus aqua+.
Valykite grindis sudrėkinta šluoste.
Nenaudokite plėvelę sudarančių valymo priemonių (rekomenduojame naudoti mūsų valiklį CLEAN IT, kurį gamina „EGGER“).
Vaškuoti ir (arba) poliruoti nereikia ir negalima.
Papildomai hermetinti laminuotų grindų paviršiaus nereikia ir negalima.
VIS TIEK ATSIRANDA APGADINIMŲ?
Jeigu nepaisant grindų atsparumo atsiranda nedidelių apgadinimų, juos galite lengvai pašalinti su EGGER šviesia arba tamsia pasta
DECOR MIX & FILL. Stipriai apgadintas dalis galite tiesiog pakeisti.
Tokiais atvejais susisiekite su pardavėju.
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EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Vokietija
t +49 2961 770-0
f +49 2961 770-62919
info-bri@egger.com
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Galimi techniniai pakeitimai ir spausdinimo klaidos.

www.egger.com

Aptarnavimas, konsultacijos ir daugiau:

