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instrucțiuni de întreținere
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CONDIŢII DE GARANŢIE PENTRU
PARDOSELI LAMINATE EGGER

EGGER VĂ GARANTEAZĂ ÎNCEPÂND CU DATA ACHIZIȚIONĂRII:
  în cazul montării în spaţii de locuit şi în funcție de grupa de produse, o garanţie între 7 ani şi pe viață*. Perioada de garanţie 

aplicabilă o găsiţi pe eticheta produsului solicitat. 
  În cazul montării pardoselii laminate în spaţii comerciale, perioada de garanţie pentru clasele de utilizare 31,32 şi 33 este în 

principiu de 5 ani.

CONDIȚIILE DE GARANȚIE PENTRU PARDOSEALA LAMINATĂ DE LA FIRMA EGGER: 
  Garanția EGGER se aplică la spațiile casnice și la cele comerciale (spații publice) și se referă exclusiv la punctele specificate 

anterior (igienic, rezistent la impact, durabil). Țineți cont totuși că perioada specială de garanție pentru spaţiile publice este de 
max. 5 ani.

  Pardoselile laminate EGGER trebuie utilizate conform destinației, respectându-se instrucțiunile de întreținere.  
Nu trebuie exploatate în mod excesiv și/sau tratate necorespunzător, de ex. prin acțiuni mecanice puternice, care nu vor fi privite 
ca utilizare normală și/sau curățare conform instrucțiunilor.

 Garanția este netransmisibilă, se acordă doar primului cumpărător și este valabilă doar pentru primul montaj al pardoselii.
  Pardoselile laminate EGGER trebuie montate în spații corespunzătoare. Montajul trebuie efectuat conform instrucțiunilor speciale, 

cu respectarea regulilor actuale generale pentru montajul pardoselilor laminate.
  Prin „abraziune” se înțelege îndepărtarea completă a decorului pe cel puțin o porțiune, care să poată fi clar recunoscută, cu 

suprafață de minim 1 cm2. 
  Prin deteriorarea provocată de căderea obiectelor casnice se înțelege că suprafaţa pardoselii laminate are fisuri şi/sau aşchii.  

Semnele neglijabile fără fisuri sau aşchii din suprafaţă nu reprezintă deteriorări ale pardoselii. Garanţia nu acoperă deteriorările 
provocate de obiecte ascuţite sau obiecte cu canturi ascuţite. Nu trebuie să cadă pe parchet obiecte aflate la o înălţime mai mare 
de 90 cm. Obiectele nu trebuie să depăşească greutatea de 0,5 kg.

CARE ESTE GARANȚIA PE CARE O PRIMIȚI DE LA FIRMA EGGER?
  După acceptarea dreptului la garanție, cumpărătorului i se va livra în mod direct placa de laminat spre înlocuire, din sortimentul 

actual al firmei EGGER. Materialul se va livra gratuit la unitatea care a efectuat vânzarea. Cheltuielile de montaj, inclusiv 
demontarea, nu vor fi suportate de EGGER și nici nu constituie parte componentă a garanției.

 Pornind de la uzura deja existentă a materialelor, se va aplica o deducere „Nou pentru vechi” pentru fiecare an de utilizare din 
 perioada de garanţie, corespunzătoare următoarelor procente din prețul de vânzare:

→ la produsele cu o perioadă de garanție de 7 ani → 13%
→ la produsele cu o perioadă de garanție de 10 ani → 9%
→ la produsele cu o perioadă de garanție de 13 ani → 7%
→ la produsele cu o perioadă de garanție de 15 ani → 6%
→ la produsele cu o perioadă de garanție de 20 ani → 4,5%
→ la produsele cu o perioadă de garanție de 25 ani → 3,5%
→ la produsele cu o perioadă de garanție „Lifetime”* → 3%
→ la produsele din clasa de utilizare 31, 32, 33 montate în spaţii comerciale → 15%

* Perioada de garanție pe viață (Lifetime) este limitată la 30 ani

CUM SE MATERIALIZEAZĂ DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ DE GARANȚIE?
  După identificarea daunei sau condițiilor de garanție, cumpărătorul va lua legătura imediat cu comerciantul și/sau firma EGGER, 

prezentând copia documentului original de achiziție.
  Firma EGGER își rezervă dreptul de a inspecta pardoselile acolo unde au fost montate și de a verifica legitimitatea solicitării 

garanției, precum și motivul și cuantumul reclamației. 

PARDOSELILE LAMINATE DE LA EGGER VĂ OFERĂ SIGURANȚĂ PENTRU O PERIOADĂ ÎNDELUNGATĂ.

SIGURANȚĂ TRIPLĂ:
→ Igienic - ușor de curățat și întreținut 
→ Rezistent la impact - suportă multe sarcini
→ Durabil - decorurile și canturile frumoase
 se păstrează timp îndelungat, datorită suprafețelor robuste.
 Garanţia rezistenţei la abraziune include şi canturile.
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INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE PENTRU 
PARDOSELI LAMINATE EGGER

PUR ȘI SIMPLU CURAT!
O mare parte a murdăriei poate fi înlăturată prin folosirea preşurilor la uşă. Pentru restul impurităților, aspirați pur și simplu, 
utilizând peria. În funcţie de gradul de utilizare şi de cel de murdărire, puteți să ştergeţi din când în când pardoseala și cu o lavetă 
umedă. În timpul acestei proceduri, aveti grija să curăţaţi fibrele în direcţie longitudinală. Pentru curăţare optimă, vă recomandăm 
detergentul CLEAN IT, pentru pardoseli EGGER.

PETE GREU DE ÎNDEPĂRTAT?
Pentru petele dificile precum cele de cafea, ceai, limonadă, fructe sau lapte este suficientă apa călduţă şi după caz puţin detergent 
casnic obișnuit, pe bază de oțet. Vopseaua, rujul, cerneala, gudronul/smoala ș.a.m.d. pot fi îndepărtate uşor folosind o lavetă 
absorbantă obișnuită şi un detergent universal adecvat pardoselii laminate. Important: Suprafaţa trebuie neutralizată ulterior cu apă.

PROTECŢIE OPTIMĂ PENTRU PARDOSELILE LAMINATE!
 În spațiile de acces este nevoie de o zonă de trecere și curățare corespunzător dimensionată. 
  În cazul spațiilor comerciale, unde pardoselile laminate se învecinează direct cu exteriorul, trebuie să se amenajeze în structura de 

pardoseală o zonă de trecere și curățare corespunzător dimensionată. 
 Aplicaţi plasturi din pâslă sub picioarele scaunelor şi meselor. 
 Plasturii din pâslă și rolele pentru mobilier se vor curăța periodic și se va verifica funcționalitatea lor, iar după caz se vor înlocui
 La mutarea mobilierului, ridicaţi - nu împingeţi.
 Bucătăriile și dulapurile încastrate se vor monta înaintea pardoselii, iar pardoseala laminată se va monta doar până sub soclu. 
 Utilizaţi role moi pentru mobilier (tip W)
 La aspirare se va utiliza duza pentru pardoseală dură. 
 Nu utilizați niciodată pe pardoseala laminată agenți corozivi sau abrazivi. 
 Îndepărtaţi imediat lichidele, umezeala remanentă de pe pardoseli.
 Nu utilizați aparate de curățat cu aburi, decât în cazul produselor aqua+.
 Curățați pardoseala doar cu aburi.
 Nu utilizați agenți de curățare cu formare de peliculă (recomandăm soluția noastră de curățare CLEAN IT de la EGGER).
 Nu este necesară și nici permisă aplicarea de ceară și/sau șlefuirea.
 Nu sunt necesare și nici permise etanșările suprafețelor.

TOTUŞI DETERIORAT?
Dacă, în pofida robusteţii pardoselii dumneavoastră, o placă este deteriorată, se poate proceda la repararea unui defect minor cu 
ajutorul pastei EGGER pentru reparaţii DECOR MIX & FILL deschis/închis. Plăcile foarte deteriorate pot fi foarte simplu înlocuite de 
către specialist.

Pentru aceasta, contactaţi un comerciant specializat.
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Service, consultanță și mai multe informații:

www.egger.com

EGGER Retail Products  
GmbH & Co. KG 
Im Kissen 19 
59929 Brilon 
Germania 
t +49 2961 770-0 
f +49 2961 770-62919 
info-bri@egger.com


