
Záruka GERFLOR
Spoleènost GERFLOR, výrobce vinylových podlahových krytin, Vám poskytuje záruku na skryté výrobní vady, takže mùžete vaši novou podlahu 
využívat bez obav po mnoho let. Záruka na podlahy GERFLOR zaèíná plynout ode dne nákupu v následujících záruèních periodách:
Pro bytové prostory platí záruka 15 let u kolekcí Creation, Insight a 12 let u kolekce  Artline.
Pro komerèní sektor platí speciální záruèní podmínky, maximální doba záruky je 5 let u kolekcí Creation, Insight.

Instrukce k pokládce
TopSilence

Záruèní podmínky
Creation, Insight, Artline

Záruèní podmínky
VEZMÌTE PROSÍM NA VÌDOMÍ NÁSLEDUJÍCÍ ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY PRO VINYLOVÉ DÍLCE Í CREATION, INSIGHT, ARTLINE:

• Záruka se vztahuje výluènì na obytnou zónu. Pro používání našich výrobkù v komerèní sféøe je tøeba uzavøít samostatnou dohodu.
• Podlahy GERFLOR musí být položeny a používány pouze ve vhodných prostorech a v souladu s instrukcemi k pokládce a údržbì. 

Pøi pokládce a údržbì používejte pouze pøedepsané nebo doporuèené pomùcky a pøípravky.
• Podlahy s viditelným poškozením nebo viditelnou výrobní vadou nesmí být vùbec nainstalovány a nevztahuje se na nì záruka. Takováto 

podlaha vám bude vymìnìna za bezvadnou, avšak musí být nabídnuta prodejci k výmìnì nejpozdìji do 15-ti dnù od data nákupu.
• Záruka se nevztahuje na poškození zpùsobená úmyslnì nebo na poškození z nedbalosti, nevhodným užíváním, chybnou instalací, 

mechanickým poškozením, vadnou konstrukcí stavby nebo podkladu, použitím nevhodného lepidla, nesprávnou údržbou, nadmìrnou 
vlhkostí, poškrábáním povrchu, pùsobením agresivních chemikálií, ohnìm, explozí, povodnìmi èi záplavami, nebo pøírodní pohromou.

• Záruka se nevztahuje na bìžné opotøebení a zmìnu lesku povrchu, na vyblednutí a barevné skvrny zapøíèinìné vlivem kobercových 
barviv, kontaktem materiálu s latexovými nebo pryžovými podklady, kontaktu s gumovou nebo syntetickou podložkou, zabarvení 
zpùsobené nevhodnými podkladovými deskami.

• Záruka se nevztahuje na plochy, kde vlhkost, rovinatost, hladkost a bezprašnost podkladu neodpovídá platné ÈSN.
• Záruka se nevztahuje na mírné odlišnosti odstínu nebo dezénu dvou sousedících dílcù, pokud se liší výrobními šaržemi.
• Písemná reklamace musí být uplatnìna nejpozdìji do 30-ti dnù od zjištìní závady. Pro urychlení reklamace doporuèujeme pøedložit 

doklad o koupi a vyplnìný záruèní list. 

Jaký rozsah záruky obdržíte od firmy GERFLOR?
• Po uznání nároku na záruku dodá GERFLOR kupujícímu náhradní podlahu z aktuálnì platného sortimentu. Materiál bude bezplatnì 

dodán na pùvodní prodejní místo. Pøípadné další náklady (spojené s pokládkou, demontáží, pøesunem zaøizovacích pøedmìtù apod.) 
nebudou ze strany spoleènosti GERFLOR pøevzaty a nejsou souèástí záruky.

• V pøípadì finanèní kompenzace budou s ohledem na užívání podlahy za každý rok záruèní lhùty odeètena následující procenta na novou 
cenu: u výrobkù se zárukou 15 let - 6 %, 12 let – 8 %.

Jak postupovat pøi reklamaci?
• Po zjištìní škody nebo nároku na záruèní plnìní se musí kupující obratem spojit se svým smluvním prodejcem nebo spoleèností 

GERFLOR. Kupující si pøipraví vyplnìný záruèní list a originální doklad o koupi zboží, pøípadnì jiným zpùsobem prokáže nákup zboží. 
• Firma GERFLOR si vyhrazuje právo zhlédnutí podlahy v místì a provìøení oprávnìnosti nároku na záruku.

 EN 14041:2004

7 e
Zákazník

Jméno a pøíjmení:

Adresa:

Produkt

Kód, název výrobku:

Èíslo výrobní šarže:

Odebrané množství:

Datum prodeje:

V pøípadì celoplošného lepení uveïte název lepidla:

Prodejce

Název firmy:

Adresa:

Kontaktní osoba:



Instrukce k pokládce vinylových dílcù pro celoplošné lepení Creation, Insight a Artline
Podklad musí v souladu s ÈSN 74 4505 být rovný, hladký, pevný, trvale suchý, èistý, odolný vùèi zmìkèovadlùm a odmaštìný.

?Pro dosažení optimálního výsledku doporuèujeme svìøit pokládku odborné firmì.
?Ujistìte se, že všechna balení, která budete pokládat v jedné místnosti, jsou stejné výrobní šarže.
?Minimálnì 24 hodin pøed instalací (nejlépe však 48 hodin) ponechejte aklimatizovat v místì pokládky jednotlivá balení podlahových dílcù 

v originálním obalu rozložené vodorovnì vedle sebe pøi teplotì 15 °C – 25 °C. Podlahové topení vypnìte 24 hodin pøed zahájením 
pokládky.

?Teplota v místnosti pøi pokládce nesmí být nižší než 18 °C, pøièemž teplota podkladu musí dosahovat alespoò 15 °C. Pøi instalaci zamezte 
pøímému sluneènímu svitu.

?Dílce lze pokládat pouze na podlahové vytápìní na vodní bázi, maximální povolená teplota podkladové vrstvy je 28 °C.
?Používejte vhodné lepidlo, napø. znaèky Schönox, UZIN, dodržujte pokyny výrobce lepidla a respektujte doby odvìtrání lepidel.
?Dílce lze upravit pomocí nože nebo øezaèky. Používejte profesionální náøadí urèené k práci s podlahovými krytinami.
?Dílce musí být vždy pokládány stejným smìrem.
?Správné pøilepení lamel zajistìte pomocí hladítka nebo pøítlaèného váleèku.
?24 hodin po pokládce nevstupujte na podlahu, nábytek instalujte až po 48 hodinách.

Instrukce k pokládce
TopSilence

Instrukce k pokládce a údržbì
Creation, Insight, Artline

Údržba 
• Vinylové dílce Creation, Insight a Artline jsou ošetøeny povrchovou úpravou PUR+/PUR, která povrch chrání a usnadòuje údržbu. 

K èištìní a údržbì podlahy používejte doporuèený èistící pøípravek GERFLOR Cleaner.
?Èištìní po ukonèení stavebních prací – novì položená krytina musí být pøed používáním dùkladnì vyèištìna, aby byly odstranìny 

všechny zbytky výrobních a montážních neèistot. Pro odstranìní tìchto neèistot používejte doporuèený èistící pøípravek GERFLOR 
Cleaner.

?Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatkù odstraníte vhodným èistícím pøípravkem za pomoci hadøíku nebo èistícího stroje 
za použití jemného bílého padu. Vzhledem k tomu, že tyto produkty obvykle narušují ochrannou vrstvu podlahoviny, je tøeba po ukonèení 
èištìní opìt obnovit ochrannou vrstvu pomocí pøípravku GERFLOR Renovator Polish. Skvrny odstraòujte pokud možno neodkladnì, 
nebo� nìkteré typy skvrn pøi zestárnutí do povrchu migrují a jejich úplné odstranìní je poté velmi obtížné nebo nemožné.

?Objektové prostory - použitím vhodného PUR ochranného pøípravku pøi výrobì, je vytvoøena na povrchu nejlepší možná ochrana. Pokud 
bude nutné chránit povrch ve speciálních objektech pøed vlivy zabarvení, napø. ošetøovny lékaøù, kadeønické salóny, autosalony (napø. 
kvùli minimalizování zabarvení povrchu vlivem barevných substancí jako dezinfekce na poranìní, barvy na vlasy, zmìkèovadla), nebo 
bude nutné vzhledem k objektovì specifickým požadavkùm použít speciální prostøedky na údržbu podlahy, doporuèujeme kontaktovat 
technické poradenství.

Preventivní opatøení
• Podstatná èást veškerých vnášených neèistot mùže být minimalizována použitím èistících rohoží pøed vchodem a èistících zón 

ve vstupních èástech objektù. Nepoužívejte rohožky potažené ze zadní strany gumou èi latexem, mohou poškodit podlahu.
?Zkontrolujte sokly a nohy nábytku. Ostré hrany nebo tenké nohy opatøete ochranným zakonèením nebo kluzáky.
?Opatøete všechny plochy u pohybujícího se nábytku (nohy stolù, židlí, køesel) filcovou podložkou.
?Nikdy neposouvejte nábytek po podlaze, vždy ho pøenášejte nad podlahou.
?Pokud má váš nábytek koleèka, ujistìte se, že jsou vhodná pro použití na PVC podlahách. Provádìjte pravidelné èištìní tìchto koleèek.
?Pod koleèkové židle použijte vhodnou podložku.
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