Garantie PVC Design
Vallee Serie 25-055
Beautifloor garandeert hiermee, onder toepasselijkheid van de in deze verklaring genoemde beperkingen en
voorwaarden, de deugdelijke kwaliteit van haar producten, met uitzondering van geringe, technisch niet te
vermijden kleurafwijkingen en verborgen gebreken die de gebruikswaarde niet merkelijk verminderen.
Mocht binnen de garantieperiode (zie onderstaand overzicht) na oplevering een buitengewone slijtage aan de
vloerbedekking optreden, dan zal Beautifloor het gedeelte waaraan die buitengewone slijtage is opgetreden
herstellen of vervangen, waarbij een aftrek op de oorspronkelijke materiaalprijs van 10 tot 20% (afhankelijk van
de kwaliteit en/ of toepassing) voor ieder jaar of deel daarvan dat na oplevering is verstreken door Beautifloor
wordt toegepast en mitsdien voor rekening van de opdrachtgever blijft. Beautifloor maakt het voorbehoud van
geringe kleurafwijkingen aan het herstelde of vervangen gedeelte.
Garantieperiode
Serie 				
Dikte slijtlaag
Beautifloor PVC design 25-055 serie 0,55 mm

Huishoudelijk gebruik		
20 jaar 			

Projectmatig gebruik
10 jaar

Klachten met betrekking tot krimp worden alleen in behandeling genomen als de krimp buiten de normen vallen
zoals deze is omschreven in EN 434 en EN 649.
Aan bovengenoemde verplichting verbinden wij de volgende voorwaarden:
* Deskundige verlegging van de vloerbedekking volgens ons verwerkingsadvies.
* Een juiste keuze van de vlakke vloerbedekking gelet op de gebruiksomstandigheden.
* Verwerking van de vloerbedekking op een daarvoor geschikte ondervloer; volledige verlijming met een geschikte
rolstoelvaste lijm op advies van en verwerkt volgens de verwerkingsvoorschriften van de lijmleverancier. Géén
verlijming middels rol- of fixeerlijmen.
* Vakkundig onderhoud en reiniging van de vloerbedekking volgens ons onderhoudsadvies.
* Het niet overschrijden van een dynamische belasting van 50kg/cm2
* Gebruik van geen andere bureaustoelen dan die met rollen van tenminste 50 mm diameter en 20 mm
loopvlakbreedte vervaardigt uit harde kunststof zonder naad volgens DIN 68131 en/of EN 425.
* Het wordt Beautifloor toegestaan tijdens de kantooruren de vlakke vloerbedekking te inspecteren, alsmede de
staat van onderhoud en reiniging ervan.
* Iedere aansprakelijkheid uit hoofde van deze garantie wordt door Beautifloor afgewezen voor schade aan de
vlakke vloerbedekking toegebracht in de vorm van verbranding, verzenging of verschroeiing of als gevolg van
contact met chemische middelen, zoals maar niet beperkt tot niet door haar goedgekeurde reinigingsmiddelen.
Beautifloor is ter zake van de geleverde vlakke vloerbedekking op geen enkele wijze aansprakelijk anders dan
haar aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze garantie, en daarmee ook niet voor eventuele gevolgschade.
Eventuele geschillen worden voorgelegd aan een beëdigd deskundige of aan een bevoegde rechter in Deventer.
Vloermatten
Als bescherming van uw Beautifloor PVC Design vloer adviseren wij het gebruik van een goede vloermat (ook
wel entreemat of schoonloopmat genoemd) om de inloop van vuil en vocht tegen te gaan. Kies hierbij wel voor
een kwalitatieve mat, aangezien in kwalitatief slechtere matten veelal de weekmaker Octylbenzoaat is gebruikt.
Deze weekmaker kan leiden tot het ontstaan van bobbels en/of delaminatie van de toplaag van uw vloer. Voor
alle zekerheid adviseren wij daarom om vloermatten niet los op de vloer te plaatsen, maar om een uitsparing te
creëren in de vloer.
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