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Elementy do sprawdzenia przed rozpoczęciem
Ważne jest, aby sprawdzić każdą deskę pod kątem wad produkcyjnych; każdą wadę zaleca się zgłosić do sklepu w celu
wymiany przed przystąpieniem do montażu.
Złote zasady pielęgnacji
Z powodu rustykalnego wyglądu i ręcznego wykonania tej podłogi jej klasyczna tekstura oraz V-fuga mogą się różnić.
Jest to cecha związana ze stylem podłogi i nie powinna być uznawana za wadę jakościową. Podłoga będzie reagowała
na wilgoć i temperaturę, dlatego też należy oczekiwać, że w niektórych porach roku, gdy występują różnice poziomów
wilgotności i temperatury, drewniana podłoga będzie się naturalnie przemieszczać. Wraz z upływem czasu odcień
podłogi może się zmienić na skutek działania promieni słonecznych, co jest zjawiskiem całkowicie normalnym.
Zalecamy raz na jakiś czas przesunięcie dywaników i przestawienie mebli, aby zapewnić równomierny odcień
położonych desek.
1. Aby wydłużyć okres eksploatacji podłogi i zapewnić jej ochronę, pod krzesłami i meblami należy umieścić podkładki
filcowe (pod krzesła biurowe na kółkach należy podłożyć matę z tworzywa sztucznego). W przypadku ciężkich
mebli, takich jak fotele i pianina, zalecane są gumowe ochraniacze.
2. Przy drzwiach zewnętrznych powinny leżeć wycieraczki, które zapobiegają przenoszeniu brudu na podłogę,
zapewniając ochronę powierzchni przed nadmiernym zużyciem.
3. Po zamontowaniu produkt należy utrzymywać w czystości poprzez zamiatanie i odkurzanie za pomocą suchej lub
lekko zwilżonej szmatki (szmatka powinna być wyciśnięta, aby przed wytarciem podłogi nie skapywały na nią
krople wody) z dodatkiem środka konserwującego przeznaczonego do użytku z produktem.
4. Co jakiś czas należy używać dodanego do wiadra letniej wody środka do czyszczenia podłóg z prawdziwego
drewna, aby przywrócić podłodze połysk i usunąć trudne plamy.
5. Nie używać ściernych środków czyszczących, wełny stalowej ani proszku do szorowania, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie powierzchni podłogi.
6. W pewnych okolicznościach niektóre rodzaje butów, dziecięce zabawki oraz zwierzęta itd. mogą przyspieszać
zużycie podłogi.
Przykładamy szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które
umożliwiają tworzenie wytrzymałych, a zarazem atrakcyjnych produktów. Ten produkt GoodHome ma gwarancję
producenta na 30 lat lub dożywotnią, która obejmuje wady produkcyjne, począwszy od daty zakupu (zakup w sklepie)
lub dostawy (zakup przez Internet) bez dodatkowych kosztów w przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub
niekomercyjnego) użytku domowego.
Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego, należy przedstawić dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny dowód na
mocy obowiązujących przepisów prawa). Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja
obejmuje produkty nowe; nie obejmuje produktów używanych lub z ekspozycji. Produkt zamienny objęty niniejszą
gwarancją będzie nią objęty aż do wygaśnięcia okresu obowiązywania gwarancji oryginalnego produktu, chyba że
określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.
Niniejsza gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia produktu, pod warunkiem że produkt był używany zgodnie z
przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony i konserwowany zgodnie z informacjami zawartymi powyżej oraz w
instrukcji obsługi, a także ze standardowymi praktykami (jeśli te praktyki nie są sprzeczne z instrukcją użytkownika).
Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub uszkodzeń będącyc h
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skutkiem niewłaściwego używania, montażu lub złożenia, a także zaniedbania, wypadku i modyfikacji produktu.
Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku dodatkowych kosztów (transportu, przenoszenia, montażu i demontażu,
robocizny itd.) ani strat bezpośrednich lub pośrednich, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.
Niniejsza Gwarancja nie obejmuje:
Produktów już zamontowanych i mających wady, które powinny być wyraźnie widoczne przed montażem (w
takim przypadku niniejsza Gwarancja obejmuje wady w tej części produktów, która nie została jeszcze zamontowana).
UWAGA: Przed montażem i w jego trakcie wszystkie produkty powinny zostać sprawdzone pod kątem wad, które są
wyraźnie widoczne gołym okiem, problemów z montażem i różnic w kolorach. Kontrola powinna się odbywać przy
świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym, w pomieszczeniu, w którym produkty mają zostać zamontowane.
UWAGA: Należy mieć na uwadze to, że różnice kolorów pomiędzy próbkami produktów, ich zdjęciami a rzeczywistymi
produktami są nieuniknione. Ponadto z upływem czasu kolor produktów ulegnie zmianie, w szczególności w
przypadku, gdy zostaną one wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Tego typu różnice oraz
zmiany nie są wadami i z tego powodu nie są objęte niniejszą Gwarancją
Uszkodzeń, które mogą być wynikiem niewłaściwego użytkowania, nieodpowiedniego przechowywania przed
montażem, nieprawidłowego montażu lub złożenia lub nieprzestrzegania instrukcji i wskazówek dotyczących
prawidłowego dbania o produkty.
Uszkodzeń i wad wywołanych normalnym zużyciem podłogi z litego drewna.
Produkty montowane bezpośrednio na posadzce bez podkładu i membrany paroizolacyjnej
Produktów, które zostały uszkodzone lub są wadliwe w wyniku wypadku, modyfikacji, niewłaściwego używania
lub zaniedbania, uszkodzenia umyślnego lub przypadkowego albo zdarzenia losowego.
Produktów uszkodzonych na skutek: zarysowań (w tym spowodowanych przez meble umieszczone na
produktach, żwir, piasek lub inne materiały ścierne), działania nadmiernej siły (np. wywieranej przez ciężkie
przedmioty, które uderzyły w produkty lub zostały na nie upuszczone), kontaktu z wodą, wystawienia na działanie
powietrza o nieodpowiedniej wilgotności (np. mniejszej niż 45% lub większej niż 60%) lub wysokiej temperatury (np.
powyżej 27 C) (w tym ognia).
Gwarancja obejmuje tylko wadliwe części. Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku dodatkowych kosztów
(transportu, robocizny) ani strat bezpośrednich lub pośrednich.
Uszkodzeń spowodowanych montażem produktów w niewłaściwym miejscu lub w niewłaściwych warunkach (np.
w łazience z systemem ogrzewania podłogowego itd.).
UWAGA: Podłogi drewniane mogą być montowane we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem tych, w których panuje
nadmierna wilgoć i zbyt wysoki poziom wilgotności, np. w łazience lub kuchni.
Uszkodzeń spowodowanych montażem produktów na powierzchni o nieodpowiedniej wilgotności, np.
przekraczającej 2% dla podłoża betonowego, 8% dla podłoża drewnianego i 0,5% dla podłoża anhydrytowego.
Produktów sprzedawanych lub montowanych poza granicami kraju, w którym zostały zakupione.
Produktów zamontowanych w pomieszczeniach firmowych lub pomieszczeniach domowych związanych z
prowadzeniem działalności (np. wynajętych mieszkaniach/domkach letniskowych).
Jeśli produkt jest wadliwy, we właściwym czasie naprawimy.
Prawa wynikające z tej gwarancji obowiązują w kraju, w którym zakupiono produkt. Zapytania dotyczące gwarancji
powinno się kierować do sklepu, w którym zakupiono produkt.
Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.
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