Konsumentgaranti
NOVILON® - MARMOLEUM® - FORBO PARKETT®
XLNT LIVING® - AQUALON® & ONYX®

Forbo Flooring AB
Box 9046, 401 91 Göteborg
Tel 031-89 20 00
Stockholm tel: 08-602 24 00
Malmö tel: 040-18 23 70
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

creating better environments

Framtidens golv från Forbo Flooring AB

För att du ska finna det golv som passar dig bäst har vi ett stort urval högklassiga
och hållbara golv.

– 15 års garanti på linoleum-, parkett-, laminat-, plastgolv samt våtrumsvägg.

NOVILON®

För Forbo Flooring AB är kvalitet och service nyckelbegrepp. Det ingår i vår långsiktiga målsättning att uppfylla
användarnas önskemål. Därför erbjuder vi inte bara ett komplett golvsortiment, som motsvarar högt ställda krav
beträffande färg, mönster, kvalitet och pris. Vi vill också att du skall veta att du gör en framtidsinvestering när
du köper ett golv från oss. Därför erbjuder vi nu 15 års garanti på alla våra golv* som är lagda i bostäder. Denna
garanti utgör ingen inskränkning i köparens rättigheter enligt konsumentköplagen (1990:932).

Novilon är starka och vackra plastgolv. Det finns Novilongolv för nästan alla
rum i din bostad (utom för våtrum som t ex badrum och tvättstuga där det krävs
våtrumsgolv). Novilongolven finns i olika bredder och är tacksamma att inreda
med eftersom de finns i mängder av mönster och färger. Dessa finns även som
plattor och monteras på Forbos Click underlay. Novilon med PUR-förstärkt
yta passar husets alla torra utrymmen, inklusive köket, och är säkra mot s.k.
friktionsmärken.

15 års garanti
•

Vi garanterar att linoleum-, parkett-, laminat-, plastgolv från Forbo Flooring AB behåller sin funktion i minst 15
år förutsatt att det inte utsätts för ett onormalt slitage och att följande anvisningar har följts.

•

Det är viktigt att välja rätt golvmaterial för bostadens olika utrymmen. Din golvhandlare kan ge dig råd om
lämpligt material.

•

Golvet måste installeras enligt våra anvisningar vare sig du föredrar att lägga golvet själv eller anlitar en professionell golvläggare. För varje golv finns en detaljerad beskrivning av hur det ska läggas. Kontakta gärna din
golvhandlare vid eventuella oklarheter.

•

För varje golvmaterial finns noggranna och enkla skötselanvisningar, som du hittar hos din golvhandlare. Var
noga med att följa dem. Det hjälper dig att behålla ett snyggt golv under lång tid.

Villkor för en gällande garanti
Garantin innebär att du får nytt golvmaterial motsvarande det inköpta, om golvets slitskikt och mönsterbild inte
bibehålles eller motstår normal nötning eller nedsmutsning. Garantin gäller inte för sådana skador som beror på
onormal påverkan från kemikalier, ljus eller värme. Garantin gäller inte heller för skador som förorsakats av slag,
vassa föremål eller djur och inte heller för brand- eller fuktskador. Denna garanti gäller för den ursprunglige köparen
som är angiven i rutan nedan och är inte överlåtelsebar till ny ägare av golvet.
Uppgifterna i rutan längst ner skall vara ifyllda av din golvhandlare och kvittot vidhäftat.

Vid eventuell reklamation
Skulle golvet under garantitiden försämras i något avseende som omfattas av garantin och beror försämringen inte
på vanvård, onormalt bruk eller olyckshändelse är du berättigad till ett nytt felfritt golv eller motsvarande material.
Garantin omfattar inte rätt till ersättning för kostnader för borttagning av gammalt golvmaterial eller inläggning av
nytt. Reklamation skall inom skälig tid anmälas till den återförsäljare som sålt golvet.

G A R A N T I
Köparens namn: _________________________________________________________

MARMOLEUM®
Våra linoleumgolv och plattor är vackra, lättskötta och miljöanpassade. De är
avsedda för alla torra platser i ditt hem, köket inberäknat. Marmoleum heter de
mycket slitstarka och fläcktåliga linoleumgolven som dessutom är miljömärkta
med Svanen. De har tidlösa mönster och finns i en rad läckra färger som inbjuder
till att skapa en personlig hemmiljö. Med rätt skötsel har dessa golv en mycket
lång livslängd. De kan dessutom renoveras vid behov.

FORBO PARKETT®
Parkett är en klassiker som passar i de flesta torra delar av ditt hem, möjligen
med undantag av speciellt slitageutsatta utrymmen såsom entréer. Oavsett vilket
av de många träslagen du väljer så får du ett vackert kvalitetsgolv som varar under
mycket lång tid eftersom det dessutom kan slipas om flera gånger vid behov.

XLNT LIVING®
House och Living Residence är laminatgolv med mönsterskikt på underlag av
HDF- board. Många väljer att själva lägga laminat, som monteras enkelt med
självlåsande fogar utan lim. Lägg och vårda XLNT Living enligt våra instruktioner
så får du ett tåligt och vackert golv som passar i samtliga bostadsrum förutom
badrum, tvättstuga, toaletter och liknande.

AQUALON® & ONYX®
I badrummet, grovköket och tvättstugan måste du kunna skvätta vatten utan att
oroa dig för golv och väggbeklädnad. Därför finns våtrumsgolven Aqualon samt
våtrumsväggen Onyx speciellt för dessa utrymmen. Installation av våtrumsgolv
och -vägg skall göras med branschgodkända produkter av GVK-auktoriserade
företag med behörig personal. GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll, är
branschens kvalitetssystem som syftar till att ge säkerhet mot fuktskador. Anlita
därför ett GVK-auktoriserat företag för trygg installation.
* När vi nämner golv i denna trycksak avser vi även våtrumsväggar.

Produkt: __________________________ Antal m²: _______ Inköpsdatum: ___________
Plats för återförsäljarens stämpel/signatur		

Plats för kvitto

