GARANTI
FORBEREDELSE
OPMÆRKNING
MØBLER

• I tilfælde af materielle, konstruktions- eller fremstillingsfejl inden for den gældende garantiperiode leveres de
defekte dele af baderumsmøblet uden beregning.
• Derudover er alle defekter i mekaniske dele såsom hængsler, styr og ophængssystemer dækket af garantien.
• Kontroller baderumsmøblet for synlige skader umiddelbart efter modtagelsen. I tilfælde af konstaterede skader skal
dette rapporteres straks (i løbet af maksimalt 2 arbejdsdage) til leverandøren.
• Returneringer accepteres kun i original, ubeskadiget emballage.
• Genstande med synlig skade må ikke monteres uden forudgående aftale med os. MONTERING ER LIG MED ACCEPT AF
AT PRODUKTET ER FEJLFRIT!
• Anbring aldrig et baderumsmøbel i umiddelbar nærhed af et bad eller et brusebad (zone 2) uden en fast skillevæg;
det skal monteres så vandsprøjt ikke kan forekomme. I tilfælde af direkte kontakt med vand kan de lide overlast.
• Der skal på grund af luftfugtigheden altid ske mekanisk udsugning i badeværelset for at forhindre fugtskader på
baderumsmøblerne.
• Sørg for en god ventilation på badeværelset efter badning ved at åbne et vindue. Ved utilstrækkelig ventilation kan
baderumsmøblerne lide overlast.
• Efterlad aldrig fugtige håndklæder eller vaskeklude på baderumsmøblerne, da dette kan forårsage fugtskader.
• Hvis baderumsmøblerne er fugtige efter brug, skal de tørres af. Dette for at forhindre fugtskader på baderumsmøblerne.
• Fugtskader som følge af ovennævnte punkter er ikke dækket af garantien.
• Garantien bortfalder i tilfælde af forkert justering og egen tilvirkning af vores produkter.
• Ved levering af nye dele under garantien omfatter denne ikke følgeomkostninger, såsom montering, VVS og flisearbejde.
• I tilfælde af skade som følge af forkert montering og lækage bortfalder garantien.
• Ændring i overflader og patina som følge af almindelig brug og påvirkning fra sollys dækkes ikke af garantien
• Ved reklamation skal der altid oplyses et fakturanummer og medsendes en tydelig beskrivelse af klagen med fotos.
• Baderumsmøblerne skal forsegles korrekt med en syrefrit sanitetssilikone. Hvis baderumsmøblet ikke er tilstrækkeligt
fuget eller fugerne ikke er korrekt vedligeholdt, bortfalder garantien. Se side 5 i monteringssvejledningen.
• Brug ikke skrappe rengøringsmidler, når du rengør spejlet. Disse kan angribe spejlets sølvlag og forårsage oxidation af
sølvlaget bagpå spejlet. Angrebet på sølvlaget er ikke dækket af garantien.
• El skal altid tilsluttes af en autoriseret installatør.
• Skader på møbler, der først har været anvendt i en udstilling eller på en messe, og efterfølgende videresolgt, er ikke
dækket af garantibestemmelserne.
• Hvis der sker en hændelse som ikke er dækket af de gældende garantibestemmelser, tilbyder vi uanset muligheden for at
indkøbe delene til en reduceret pris.

MÅLSKEMA

For at garantien på baderumsmøbler er gældende, skal du være opmærksom på følgende punkter inden installationen:

SPEJLSKABE

Garantiperiode: Møbler, vaske og spejle 5 år, elektronik 2 år.

SPEJLE

2. GARANTIBESTEMMELSER

Baderumsmøbler skal placeres i zone 3, zone 2 udgør 60 cm fri plads og altid en skillevæg ved bruser eller badekar med bruser. Placer aldrig et højskab klods op af et baderumsmøbel eller en vask, men efterlad
minimum 5 cm luft mellem dem for at holde møblerne rene og tørre.
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