
A1 MULTIFLOR 55, vinylové dílce s nosnou HDF deskou v užitné třídě 33-42 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Na podlahovinu MULTIFLOR 55 se pro koncového spotřebitele za podmínek běžného užívání vztahuje záruka proti jakýmkoli 

výrobním vadám a to ode dne zakoupení. Schovejte si doklad o zakoupení. 

ZÁRUKA VZTAHUJÍCÍ SE K VADÁM VÝROBKU ZAHRNUJE: 
 

• Odolnost proti opotřebení. 

• Odolnost proti UV záření. 

• Odolnost proti zbarvení. 

• Zámkový systém. 

 

POKUD JE DODRŽENO: 

 

• Dílce byly před instalací zkontrolovány kvůli viditelným vadám. 

• Dílce s viditelnými vadami nesmějí být instalovány, případné reklamace na tyto vady po instalaci nebudou akceptovány. 

• Výrobek byl instalován v místech, která odpovídají jeho zamýšlenému použití a v souladu s užitnou třídou uvedenou v 

montážním návodu a na krabici. 

• Výrobek byl instalován a je používán v interiéru v teplotách mezi 18° a 25°C a odpovídající relativní vlhkost vzduchu se 

pohybuje mezi 30% a 65%. 

• Výrobek byl instalován v souladu s návodem k instalaci MULTIFLOR 55. 

• Výrobek je udržován v souladu s pokyny pro péči a údržbu MULTIFLOR 55. 

• Výrobek nebyl upravován po instalaci jakýmkoliv způsobem (například leštěním nebo voskováním). 

Záruka zahrnuje výměnu materiálu v době stížnosti a nikoliv finanční náhrady. 

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA: 
 

• běžné opotřebení podlahoviny. 

• transportní vady. 

• intenzivnější provoz než je v oblastech odpovídající ch deklarované užitné třídě výrobku. 

• zachycenou vodu mezi  dílci MULTIFLOR 55 a podkladem. 

• silné chemické přípravky obsahující žíravé látky. 

• moč domácího zvířete. 

• škody způsobené těžkými židlemi nebo skříněmi, tvrdými kolečky nábytku (doporučena měkká kolečka typ W).  

• skvrny způsobené migrací gumy do povrchu podlahoviny (např. od podložek elektrospotřebičů, koleček kočárků). 

• poškození způsobené ostrými nečistotami (např. pískem, štěrkem atd.), pro prevenci je důležité umístit rohože 

odpovídajícího rozměru vstupu do budovy. 

• škrábance. 

 

Jakmile odhalíte závadu, obraťte se co nedříve na svého dodavatele. 

NORMY 

CE   podlahové krytiny splňují evropský technický standard dle harmonizované evropské normy EN 14085. 

Bfl-s1  reakce podlahových krytin na chování vůči ohni.  

DS  odolnost povrchu podlahových krytin proti skluzu. 

E1  hygienicky nezávadný objem formaldehydu. 
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Dovozce do ČR: KARSIS s.r.o., Čechova 2148, Benešov 25601 


