
Gwarancja i pielęgnacja

Oświadczenie gwarancyjne oraz 
instrukcja pielęgnacji dotycząca 
podłóg Egger Design GreenTec



Podłogi EGGER Design GreenTec gwarantują najwyższą jakość materiałów i niezawodność 
użytkowania przez wiele lat.

EGGER udziela gwarancji od momentu zakupu: 
 � 30-letnią gwarancję w przypadku montażu podłóg PRO Design firmy EGGER z serii GreenTec w przestrzeniach mieszkalnych. 
 � 25-letnią gwarancję w przypadku montażu podłóg EGGER HOME Design GreenTec w przestrzeniach mieszkalnych.
 � 5-letnią gwarancję komercyjną dostępną w przypadku montażu podłóg EGGER Design GreenTec w przestrzeniach komercyjnych. 

Wymagany jest profesjonalny montaż.

Poczwórne bezpieczeństwo:
 → Wytrzymałość – technologia wyjątkowo wytrzymałych powierzchni zapewnia trwałość produktu przez cały okres obowiązywania 

gwarancji. Nasza gwarancja odporności na zużycie i mikrozadrapania zgodna jest z normą EN 16511 obejmuje również obrzeża.
 → Długowieczność – piękny dekor przez wiele lat – odporność na blaknięcie i żółknięcie. 
 → Stabilność kształtu – odporne na trwałe wgniecenia i przebijanie konturów podłoża.
 → Stabilność wymiarów – brak dostrzegalnych zmian wymiarów w przypadku zmiany temperatury.

Dla podłóg EGGER Design GreenTec obowiązują następujące warunki gwarancyjne:
 � Nasza gwarancja producenta obejmuje przestrzenie mieszkalne i komercyjne i odnosi się wyłącznie do punktów wymienionych 

powyżej (wytrzymałość, długowieczność, stabilność kształtu, stabilność wymiarów). W przypadku montażu w otoczeniu 
komercyjnym okres gwarancji wynosi do 5 lat od momentu zakupu.

 � Montaż elementów podłogowych uszkodzonych lub wadliwych w inny sposób nie jest objęty niniejszą gwarancją.
 � Nasza gwarancja producenta jest niezbywalna, dotyczy wyłącznie pierwszego nabywcy i wyłącznie pierwszego montażu podłóg 

EGGER Design GreenTec.
 � Podłogi EGGER Design GrenTec nalezy montować wyłącznie w pomieszczeniach odpowiednich dla tego produktu. Podłogi EGGER 

Design GreenTec mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych o stabilnej temperaturze i wilgotności. 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wodą lub wilgocią nagromadzoną w podkładzie lub pod 
podłogą, a także podłóg EGGER Design GreenTec zamontowanych na podkładach mineralnych bez użycia odpowiedniej warstwy 
paraizolacyjnej.

 � Montaż podłogi należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcjami producenta. Montaż, który nie jest ściśle zgodna z instrukcjami 
producenta, powoduje unieważnienie wszelkich gwarancji. Instrukcje montażu można uzyskać za pośrednictwem sprzedawcy lub 
strony internetowej www.egger.com.

 � Podłogi EGGER Design GreenTec muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją pielęgnacji. Nie wolno 
narażać ich na nadmierne obciążenia i niewłaściwe użytkowanie, na przykład intensywane oddziaływania mechaniczne, których 
nie można uznać za typowe użytkowanie i/lub na niedopowiednie czyszczenie.

 � Uszkodzenia spowodowane nadmiernym czyszczeniem na mokro lub użyciem środków ściernych, wosków, past, mydeł lub 
innych nieodpowiednich detergentów nie są objęte niniejszą gwarancją. 

 � Uszkodzenia spowodowane użyciem szczotek, szorstkich gąbek, urządzeń do polerowania, myjek ciśnieniowych, myjek parowych 
lub podobnych urządzeń nie są objęte niniejszą gwarancją.

 � Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez wilgoć w wyniku stojącej wody, zalania, przeciekających rur i 
cieknących urządzeń.

 � Plamy i odbarwienia spowodowane farbą do włosów lub innymi substancjami barwiącymi nie są objęte niniejszą gwarancją. 
Prosimy również zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania (instrukcja użytkowania) danego produktu.

 � Starcie jest definiowane jako całkowite usunięcie warstwy dekoracyjne w co najmniej jednym meiscu produktu, jest wyraźnie 
zauważalne i obejmuje powierzchnię co najmniej 1 cm².

 � Pęknięcia i wyszczerbienia spowodowane upadkiem przedmiotów domowych mogą być również objęte gwarancją. „Przedmioty 
domowe” to przedmioty ważące mniej niż 0,5 kg i spadające z wysokości nie przekraczającej 90 cm. W celu uzyskania 
zadośćuczynienia w ramach niniejszej gwarancji powstałe pęknięcia i/lub wyszczerbienia muszą być wyraźnie widoczne, ze 
zwykłej pozycji stojącej lub siedzacej w odległości co najmniej 90 cm nad podłogą. 

 � Uszkodzenie spowodowane przedmiotami o wystających lub ostrych krawędziach, w tym przez nieodpowiednio zabezpieczone 
nóżki mebli, nie są objęte niniejszą gwarancją. Drobne ślady użytkowania w formie mikrozarysowań, spowodowane codziennym 
uzytkowaniem lub drobnych zarysowań powierzchni podłogi jest normalnym zjawiskiem i nie jest objęte niniejszą gwarancją.

 � Przedmioty umieszczane na podłodze, w tym meble i / lub elementy wyposażenia nie mogą przekroczyć maksymalnego 
punktowego obciążenia 50 kg /cm² (5 MPa). Uszkodzenia spowodowane nadmiernym obciążeniem podłogi nie są objęte niniejszą 
gwarancją firmy EGGER.

Warunki gwarancji dla podłóg EGGER Design GreenTec



 � Różnice w stopniu połysku dla różnych partii produktu są zjawiskiem normalnym i nie są objęte niniejszą gwarancją.
 � Firma EGGER nie jest odpowiedzialna i nie może być pociągana do odpowiedzialności za żadne szkody następcze i wtórne.
 � Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie naprawy i / lub wymiany samego produktu podłogowego.
 � Niniejsza gwarancja nie dotyczy żadnych akcesoriów (tj. progów podłogowych, profili, materiałów podkładowych).
 � Wyjaśnienia, próbki i inne informacje dotyczące produktu zawarte w broszurach, publikacjach lub innych narzędziach 

marketingowych firmy EGGER lub oświadczeniach przedstawicieli handlowych, dystrybutorów lub sprzedawców służą wyłącznie 
ogólnym celom informacyjnym i nie są wiążące dla firmy EGGER. Żaden przedstawiciel handlowy ani dystrybutor nie jest 
upoważniony do ustanawiania, rozszerzania lub innego modyfikowania niniejszej gwarancji firmy EGGER.

Jaki zakres gwarancji oferuje firma EGGER?
 � Po uznaniu roszczenia reklamacyjnego firma EGGER dostarczy nabywcy zamiennik z aktualnego asortymentu firmy EGGER.
 � Podłoga zostanie dostarczona bezpłatnie do pierwotnego miejsca zakupu. Ewentualne koszty montażu i deomontażu nie są 

poktrywane przez firmę EGGER i nie są objęte gwarancją.
 � W przypadku stwierdzenia, że obszar podłogi podlegającej wymianie w ramach niniejszej gwarancji, zobowiązanie firmy EGGER 

zostanie zmniejszone w zależności od czasu użytkowana podłogi. W przypadku montażu nowej podłogi w przestrzeniach 
mieszkalnych koszty EGGER dotyczące wymiany podłogi, zostaną zmniejszone:

 → o kwotę równą 3,0 % w przypadku produktów o okresie gwarancji wynoszącym 30 lat;
 → o kwotę równą 3,5 % w przypadku produktów o okresie gwarancji wynoszącym 25 lat;
 → W przypadku montażu w przestrzeniach komercyjnych, zobowiązanie firmy EGGER zostanie zostaną zmniejszone o kwotę 

równą 15 % za każdy kolejny rok od daty montażu podłogi.

W jaki sposób mozna dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji?
 � Jeśli nabywca uważa, że podłoga uległa uszkodzeniom objętym niniejszą gwarancją, powinien niezwłocznie skontaktować się  

z swoim autoryzowanym sprzedawcą i/lub firmą EGGER i przekazać kompletną, wypełnioną kartę gwarancyjną wraz z dowodem 
zakupu.

 � Po otrzymaniu zgłoszenia firma EGGER zastrzega sobie prawo do oględzin podłogi EGGER Design GreenTec w miejscu jej 
zamontowania i sprawdzenia zasadności roszczenia gwarancyjnego w odniesieniu do przyczyny oraz zakresu roszczenia.

 � Niniejsza gwarancja nie ogrnicza Państwa ustawowych praw jako kosumenta, uzupełnienie gwarancji stanowią ustawowe 
roszczenia z tytułu rękojmi.

Karta gwarancyjna EGGER

Niniejsza oświadczenie gwarancyjne dotyczy: Klient

Imię i nazwisko Ulica / numer domu

Miejscowość Kraj

Obszar zastosowania

Niniejsza oświadczenie gwarancyjne dotyczy produktu: Produkt

Nazwa produktu

Dekor

Wielkość powierzchni w obiekcie

Zleceniobiorca przeprowadzający montaz podłogi: Zleceniobiorca

Imię i nazwisko Ulica / numer domu

Miejscowość Kraj

Sprzedawca: Sprzedawca
Imię i nazwisko Ulica / numer domu

Miejscowość Kraj



Proste czyszczenie!
Większości zabrudzeń można uniknąć już przy wejściu dzięki zastosowaniu wycieraczki lub dywanika o odpowiednim wymiarze. 
Pozostałe zabrudzenia można usunąć używając odkurzacza lub szczotki. W zależności od intensywności użytkowania oraz stopnia 
zabrudzenia można także regularnie przecierać podłogę wilgotną szmatką lub mopem z mikrofibry. Krawędzie powinny być czyszczone 
w tym samym kierunku, w którym są wykonane. Do czyszczenia polecamy specjalny detergent do podłóg Clean-it firmy EGGER.

Optymalna ochrona podłóg:
 � Strefy wejścia należy wyposażyć w wycieraczki / dywaniki. 
 � W przypadku zastosowań w obiektach komercyjnych, gdzie podłogi EGGER Design GreenTec graniczą bezpośrednio z obszarem 

zewnetrznym, w konstrukcję podłogi należy wbudować odpowiedniej wielkości wycieraczki o odpowiednich rozmiarach.
 � Kuchenie i szafki nie powinny być mocowane bezpośrednio do podłóg EGGER Design GreenTec.
 � Podczas przestawiania mebli należy je podnosić. Nie wolno popychać lub przesuwać ich po podłodze; jest to dopuszczalne  

wyłącznie wtedy, gdy pod nóżkami mebla umieścimy koc lub ręcznik.
 � Do nóg mebli, takich jak krzesła i stoły należy zamocować podkładki filcowe. Należy je regularnie sprawdzać i czyścić, a w razie 

potrzeby wymienić.
 � W przypadku krzeseł i mebli na kółkach należy stosować tylko miękkie kółka typu W (gumowe). W przypadku braku odpowiednich  

kółek należy stosować matę zabezpieczającą pod meble lub krzesło.
 � Kółka mebli należy regularnie sprawdzać i czyścić, a w razie potrzeby wymienić.
 � Wałki czyszczące odkurzaczy powinny zostać zablokowane lub zdemontowane.
 � Podłogę można czyścić wyłącznie lekko wilgotnym mopem. Nie wolno używać mopa / szmatki nasączonej wodą. Nie wolno  

wylewać żadnych płynów bezpośrednio na podłogę EGGER Design GreenTec.
 � Należy natychmiast usunąć nagromadzoną wilgoć lub płyny (zawilgocenie). Nie wolno pozwolić, aby wilgoć pozostawała na  

podłodze dłużej niż jest to konieczne.
 � Nie używać środków czyszczących mogących pozostawiać osad. Zalecamy stosowanie płynu do czyszczenia firmy EGGER.
 � W przypadku używania myjki parowej konieczne jest stałe przemieszczanie urządzenia. Myjka parowa powinna być napełniania i 

obsługiwana wyłącznie przy użyciu czystej wody. Nie wolno dodawać do niej żadnych środków czyszczących lub innych dodatków.
 � Nie wolno używać skruberów, urządzeń do polerowania, myjek ciśnieniowych ani podobnych urządzeń.
 � Nigdy nie wolno używać środków do szorowania ani materiałów ściernych do czyszczenia podłóg Design firmy EGGER GreenTec.
 � Nie wolno nakładać wosku lub pasty na podłogi Design firmy EGGER GreenTec. Użycie wosku lub pasty może spowodować 

unieważnienie gwarancji.
 � Nie wolno stosować żadnych środków uszczelniających na podłogi Design firmy EGGER GreenTec po ich zamontowaniu.  

Użycie środka uszczelniającego przez konsumenta lub montera może unieważnić gwarancję.
 � Podczas montażu i użytkowania podłóg EGGER Design GreenTec w salonach fryzjerskich, salonach piękności lub podobnych  

miejscach prosimy pamiętać, że obszary powierzchni znajdujące się pod fotelami lub wokół nich lub podobne muszą zostać zakryte /  
wyposażone w wystarczająco dużą matę zabezpieczającą. Dzieje się tak dlatego, że farby do włosów i inne substancje barwiące, 
stosowane na przykład w salonach fryzjerskich, mogą prowadzić do nieodwracalnego odbarwienia / zmian powierzchni podłogi w 
zależności od stężenia, składników i długości ekspozycji na ich działanie. Jeśli farba do włosów, środki wybielające lub inne substancje 
barwiące wejdą jednak w kontakt z powierzchnią podłogi, należy je natychmiast usunąć, a zabrudzone miejsce zneutralizować  
wilgotną ściereczką. Jeśli nie jest to możliwe, kolorowe zabrudzenia / odbarwienia występujące miejscowo na powierzchni podłóg 
Design można usunąć w następujący sposób:

 → częściowo wyczyścić zabrudzony obszar odplamiaczem Dr. Schutz Elatex;
 → delikatnie usunąć (częściowo zeszlifować) powierzchnię z kolorowymi plamami / odbarwieniami przy użyciu ściereczki 

polimerowej Dr. Schutz (w szarym kolorze);
 → w przypadku trwałych śladów spróbować czyszczenia białą ściereczką polerującą Dr. Schutz w połączeniu z odplamiaczem Elatex;
 → ostatecznie dokonać częściowej (dwukrotnej) aplikacji polimerowego środka zabezpieczającego przed odbarwieniami  

Dr. Schutz na zabrudzone/odbarwione obszary.
 � Więcej informacji na temat czyszczenia i konserwacji wielowarstwowych, modułowych pokryć podłogowych znajduje się  

w arkuszu danych technicznych nr 3 „Czyszczenie i pielęgnacja_Podłogi MMF” na stronie internetowej  
http://www.mmfa.eu/en/download.html.

 � W przypadku wątpliwości co do stosowania środków chemicznych, barwników lub środków wybielających, a także innych substancji 
barwiących, należy przeprowadzić test wrażliwości na próbnej, niezamontowanej płycie. Prosimy również zapoznać się z instrukcją 
użytkowania znajdującą się w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji dotyczących czyszczenia i pielęgnacji powoduje unieważnienie wszelkich gwarancji.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji podłóg EGGER Design GreenTec
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www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar 

GmbH & Co. KG 

Am Haffeld 1 

23970 Wismar 

Niemcy

t +49 3841 301-0 

f +49 3841 301-20222

flooring@egger.com

EGGER Drevprodukt Gagarin

Ezhvinsky proezd, 1

215010 Gagarin

Obwód smoleński

Rosja

t +7 48135 79-300

f +7 48135 79-311

info-ru@egger.com


