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1. PROSJEKT

BARE RENGJØR GULVET!
Mye støv og skitt kan holdes ute ved å bruke store dørmatter. Støv og skitt som likevel kommer inn kan
fjernes ved å bruke børsteenheten som følger med støvsugeren. Avhengig av brukshyppigheten og
mengden skitt bør du også dra over gulvet regelmessig med en fuktet klut. Pass på at du også rengjør
fordypningene i langsgående retning. 

GJENSTRIDIGE FLEKKER?
For gjenstridige fl ekker som kaffe, te, saft, frukt eller melk, holder det å bruke lunkent vann sammen med
et vanlig husholdningsmiddel. Maling, leppestift, blekk, tjære osv. kan lett fjernes med en vanlig klut og
universalmiddel som er egnet for laminatgulv. Viktig: Nøytraliser overfl aten med vann etterpå.

OPTIMAL BESKYTTELSE FOR LAMINATGULV!
• Sett på fi ltputer på alle føtter på møblene
• Løft møbelet når du skal fl ytte i stedet for å skyve eller dra det
• Sørg for at det er myke hjul under møblene
• Tørk opp søl med det samme
• Bruk ikke damprenser

ER DET SKADE UANSETT?
Uansett hvor slitesterkt gulvet er, kan det allikevel oppstå skade på et gulvbord. Hvis skaden er beskjeden,
kan problemet lett løses med systemets pasta Decor Mix & Fill light og dark. Gulvbord som er mer alvorlig
skadet kan lett skiftes ut av en fagmann.
Kontakt din lokale forhandler.
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Opus     Laminatgulv

INSTRUKSJONER OM PLEIE AV OPUS LAMINATGULV

OPUS LAMINATGULV GIR DEG ET SIKKERT GULV
SOM VIL VARE I MANGE ÅR.

3 GANGER SIKKERHET
• Hygienisk – lett å rengjøre og vedlikeholde.
• Støtsikkert – tåler store påkjenninger.
• Holdbart – overfl ater med nydelig dekor og kanter
 som med den sterke overfl aten vil holde i mange år.
 
 Dette sikres gjennom vår slipegaranti.
 Det gjelder også kantene.

(Det er egne garantibestemmelser for bedrifts-
markedet. Her er garantiperioden 5 år)

GARANTIBESTEMMELSER FOR OPUS LAMINATGULV

• Produsentens garanti gjelder kun for private hjem.
• Ved bruk av våre produkter i bedriftsmarkedet skal det tegnes en egen avtale.
• Opus laminatgulv må ha vært brukt etter formålet og i tråd med instruksjonene for pleie. Gulvet må ikke 
 ha vært utsatt for unormal slitasje og/eller uegnet behandling, for eksempel mekanisk skade, riper eller 
 feil rengjøring.
• Opus laminatgulv må ha vært montert i rom som er egnet for produktet. Monteringen skal ha vært utført 
 i tråd med monteringsanvisningene for produsenten av laminatgulvet og/eller generelt aksepterte regler 
 for teknologien.
• Med avsliping menes at dekorlaget er fullstendig fjernet på minst ett punkt, og det skal være iøynefallende
 og ha en overfl atestørrelse på minst 1 cm2.

FOR OPUS LAMINATGULV GJELDER FØLGENDE GARANTIBESTEMMELSER:

FOR PRODUKTER I KLASSE 31        15 år
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HVA OMFATTER GARANTIEN SOM DU MOTTAR FRA PRODUSENTEN?
• Når garantikravet er godkjent, vil produsenten levere en direkte erstatning av laminatpanelet til kunden 
 fra produsentens gjeldende utvalg. Materialene vil bli levert vederlagsfritt til salgsstedet. Monterings-
 kostnader ved ettermontering er ikke produsentens ansvar og vil heller ikke utgjøre en del av garantien.
• Med hensyn til bruken av materialet som har funnet sted, når det gjelder „nytt mot gammelt“, vil følgende
 prosentandel av den nye prisen trekkes fra per år som har gått av garantiperioden:
 klasse 31 ➔ 6 %.

HVORDAN FREMSETTER JEG MITT GARANTIKRAV?
• Når det er oppdaget skade eller garantisak, skal kjøperen umiddelbart kontakte den autoriserte 
 forhandleren og/eller produsenten og levere inn et utfylt garantiskjema og den originale kvitteringen.
• Etter å ha mottatt garantikravet forbeholder produsenten seg retten til å inspisere laminatgulvet 
 på monteringsstedet slik at man kan bekrefte at garantikravet er gyldig med hensyn til årsak 
 og garantikravets utstrekning.

DENNE GARANTIEN GJELDER FOR:

Navn  Gate/nummer

By  Land

Type bruk

Opus     Laminatgulv

DETTE GARANTISKJEMAET GJELDER FØLGENDE PRODUKT:

Produktnavn

Dekor

Gulvfl atens størrelse i bygningen

LEVERANDØR AV MONTERINGSARBEIDET:

Navn  Gate/nummer

By  Land

DISTRIBUSJONSPARTNER:

Navn  Gate/nummer

By  Land

GARANTISKJEMA FOR OPUS LAMINATGULV

KUNDE

PRODUKT

LEVERANDØR

DISTRIBUSJONSPARTNER


