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Gratulerer med valget av et 

kvalitetsgulv fra Rusta! 

Rusta garanterer opprinnelig kjøper at: 

- Laminatgulvets overflate ikke slites ned av 

normal bruk i garantiperioden, se garantien 

for det aktuelle gulvet. 

 

- Laminatgulvet ikke får flekker av vanlige 

husholdningskjemikalier. 

Denne garantien er gyldig under 

forutsetninger av at: 

- Gulvet er riktig lagt, i henhold til 

instruksjonene for det aktuelle gulvet, og på 

et passende underlag. 

 

- Gulvet rengjøres regelmessig ifølge 

instruksjonene. 

 

- Gulvet brukes under normale forhold 

innendørs. Hvis gulvet er lagt i et miljø som 

ikke anbefales i bruksanvisningen, gjelder 

ikke garantien. Installer aldri gulvet i våtrom 

eller uterom. 

 

- Skader på gulvet ikke skyldes feil 

behandling, overdreven kraft, brann eller 

vannskader. Heller ikke hvis gulvet er 

rengjort på feil måte eller med feil 

rengjøringsprodukter. 

 

- Skader på gulvet ikke skyldes normal slitasje, 

for eksempel skraper, slitasje eller riper. 

 

- Reklamasjon som gjelder slitasje, gjelder et 

område på minst 1cm2 som er fullt synlig og 

helt gjennomslitt. 

 

- Laminatlengder med konstruksjonsfeil, 

tilpasningsfeil eller overflatefeil må  

 

 

 

 

 

 

 

reklameres på og byttes før gulvet legges.  

Hvis laminatlengder med feil monteres, 

gjelder ikke garantien. 

 

 

- Skademelding gjøres skriftlig og med bilder, 

med detaljert beskrivelse av skaden eller 

problemet. Den skriftlige skaden skal leveres 

til Rusta sammen med kvitteringen og 

garantikortet innenfor den gjeldende 

garantiperioden, ifølge forbrukerkjøpsloven.  

 

- Rusta forbeholder seg retten til å endre og 

forbedre produktet. 

 

- Rusta avgjør om en eventuell skade 

omfattes av garantien. 

 

- Rusta tillater ikke at andre inngår ytterligere 

forpliktelser eller ansvar i forbindelse med 

dette produktet, 

 

- Der Rusta aksepterer skademeldingen, 

erstatter Rusta gulvet helt eller delvis, 

avhengig av skade, eller bytter ut gulvet 

med liknende gulv fra Rustas sortiment. For 

reparert eller byttet gulv gjelder garantien i 

resten av garantigarantiperioden, 

 

- Rusta fraskriver seg alt ansvar for andre 

skader som oppstår i forbindelse med 

legging av gulv. 

 

Vedlikeholdsråd 

Et laminatgulv skal aldri slipes, lakkes eller 

bones. Lett tilskitning er enkelt å fjerne med 

feiekost, støvsuger eller tørrmopp. Flekker 

kan med fordel fjernes med en fuktig klut. 

Bruk et mildt rengjøringsmiddel tilpasset 

laminatgulv ved fuktig mopping, og tørk 

over med en klut etterpå. Laminatgulv skal 

ikke behandles med såpe, gulvvoks eller 

polish, fordi disse midlene bare legger seg 

som en hinne og tiltrekker seg støv og skitt.  

 

 

https://www.rusta.com/se/

