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Gratulerar till Ert val av 

kvalitetsgolv från Rusta! 

Rusta garanterar ursprungsköparen att: 

- Laminatgolvets yta inte slits igenom av 

normalt bruk under garantiperioden, se 

respektive golvs garanti. 

 

- Laminatgolvet inte fläckas av vanliga 

hushållskemikalier. 

Denna garanti gäller under förutsättning att: 

- Golvet är korrekt installerat enligt anvisning 

för respektive golv samt på ett passande 

underlag, 

 

- Golvet rengöres regelbundet enligt 

anvisning, 

 

- Golvet brukas under normala förhållanden i 

inomhusmiljö. Om golvet är installerat i en 

miljö som ej rekommenderas i 

läggningsanvisningen gäller ej garantin. 

Installera aldrig golvet i våtutrymmen eller 

uterum. 

 

- Skador på golvet inte uppstått av felaktig 

hantering, kraftigt våld, brand eller 

vattenskador. Ej heller om golvet rengjorts 

felaktigt eller med felaktiga 

rengöringsprodukter. 

 

- Skador på golvet inte uppstått genom 

normalt slitage såsom, rispor, nötning eller 

repor. 

 

- Reklamation gällande slitage gäller en yta på 

minst 1cm2, fullt synlig och helt genomsliten. 

 

- Laminatbrädor med konstruktionsfel, 

passningsfel eller ytfel reklameras och bytes 

innan golvet läggs. Monteras felande brädor 

gäller ej garantin. 

 

 

- Skadeanmälan sker skriftligt och med bilder, 

med en detaljerad beskrivning av skadan 

eller problemet. Den skriftliga skadan ska 

tillsammans med inköpskvitto samt 

garantibevis, överlämnas till Rusta inom 

gällande reklamationsperiod enligt 

konsumentköplagen.  

 

- Rusta förbehåller sig rätten att ändra och 

förbättra produkten. 

 

- Rusta avgör om en eventuell skada omfattas 

av garantin. 

 

- Rusta tillåter inte andra personer att skapa 

ytterligare förpliktelser eller ansvar i 

förbindelse med denna produkt, 

 

- Där Rusta accepterar skadeanmälan, 

kommer Rusta att ersätta golvet helt eller 

delvis beroende på skada eller byta ut golvet 

med ett liknande ur Rustas sortiment. För 

reparerat eller utbytt golv gäller garantin 

resterande garantiperiod, 

 

- Rusta frånsäger sig allt ansvar för andra 

skador som uppstår i samband med 

golvläggning. 

 

- Skötselråd 

Ett laminatgolv ska aldrig slipas, lackas eller 

bonas. Lätt nedsmutsning är enkelt att städa 

undan med sopborste, dammsugare eller 

torrmoppning. Fläckar kan med fördel tas 

bort med en fuktig trasa. Använd ett milt 

rengöringsmedel anpassat för laminatgolv 

vid fuktmoppning samt eftertorka med en 

trasa. Laminatgolvet ska inte behandlas med 

såpa, bonvax eller polish då dessa medel 

endast lägger sig som en hinna och drar till 

sig smuts och damm.  

 

 

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

