
LAMINATGOLV
GARANTI VILLKOR, SKÖTSELANVISNING        



RAW GARANTERAR FRÅN INKÖPSDATUM:

   Vid installation i privata bostäder och beroende på pro-
duktgrupp en garantitid på mellan 7 och livstid*. Den gällan-
de garantitiden finns på den inköpta produktens förpackning.
  Vid installation i kommersiella miljöer av laminatgolv i 

användningsklasserna 31, 32 och 33 i allmänhet 5 år. 

TREFALDIG SÄKERHET:

  Hygieniskt - lätt att rengöra och vårda
  Stötsäkert - tål hård belastning
  Lång livslängd - vackra dekorytor och kanter som håller i 

många år tack vare sin extremt hållfasta yta. Vår slitagega-
ranti inkluderar även kanterna.

GARANTIVILLKOR:

För laminat golv från RAW gäller följande garantivillkor:
  RAW-garantin gäller både hem och kommersiella lokaler 

(objektområde) och gäller uteslutande de tidigare nämnda 
punkterna (hygieniskt, stötsäkert, lång livslängd). Beakta här 
de särskilda garantivillkoren för objektområdet på max 5 år.
  RAW laminatgolv måste ha använts till avsett ändamål och 

skötts i enlighet med skötselanvisningen. De får inte ha ut-
satts för onormala påfrestningar och/eller ha behandlats 
felaktigt, exempelvis genom stark mekanisk påverkan som 
inte kan anses falla inom normal användning och/eller nor-
mal rengöring.
  Garantin är inte överförbar, gäller endast köparen och för 

den första läggningen av golvet.
  RAW laminatgolv måste läggas i rum som produkten är 

lämpad för. Läggningen måste ha gjorts enigt den vid tid-
punken gällande läggningsanvisningen liksom med hänsyn 
tagen till vedertagna regler för läggning av laminatgolv.
  Med bortnötning innebär fullständigt avlägsnande av de-

korskiktet på minst ett ställe, som måste vara tydligt urskil-
jbart och ha en yta på minst 1 cm2.
  Med skada genom fallande vanliga hushållsföremål inne-

bär att laminatgolvets yta uppvisar sprickor och/eller flisor. 
Ringa märken utan sprickor eller flisor på ytan utgör inte 
en skada på laminatgolvet. Skador som förorsakats genom 
spetsiga eller vasskantade föremål är undantagna från ga-
rantin. Fallhöjden av föremålen får inte vara mer än 90 cm. 
Föremålen får inte ha en vikt på över 0,5 kg.

VAD GARANTERAR RAW?

  Efter att garantianspråket godkänts får köparen direkt le-
vererat från RAW ersättningslaminatpanel ur det aktuellt 
giltiga sortimentet hos RAW. Materialet levereras kost-
nadsfritt till det ursprungliga inköpsstället. Tillkommande 
läggningskostnader i samband med återställandet täcks 
inte av RAW och ingår heller inte i garantin.
  Beträffande redan nyttjad material, görs ett avdrag på nyp-

riset enligt principen ”Ny för gammal” per löpande år av 
garantitiden med följande procentvärden:

  för produkter med 7 års garanti  13%
  för produkter med 10 års garanti  9%
  för produkter med 13 års garanti  7%
  för produkter med 15 års garanti  6%
  för produkter med 20 års garanti  4,5%
  för produkter med 25 års garanti  3,5%
  för produkter med ”Lifetime”* (livstidsgaranti)  3%
  för produkter i användningsklass 31, 32, 33 som instal-

leras i kommersiell miljö  15% 
*Livstidsgaranti (Lifetime) begränsas till 30 år

HUR GÅR JAG TILLVÄGA MED MINA GARANTIANSP RÅK?

  Så snart en skada eller garantibild upptäckts ska köparen 
ofördröjligen uppvisa originalkvittot och ta kontakt med sin 
återförsäljare.
  Återförsäljare RAW förbehåller sig rätten att vid erhållande 

av garantianspråk, på plats undersöka laminatgolvet samt 
att bedöma berättigandet för garantianspråket, såväl dess 
skäl som dess storlek, på nytt.

GARANTIVILLKOR FÖR 
RAW LAMINATGOLV
RAW LAMINAT GOLV GER DIG TRYGGHET UNDER MÅNGA ÅR.
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ENKELT RENT!

Den grövsta smutsen skall hållas borta med lämplig dörr-
matta. Återstående smuts tas bort med med hjälp av 
dammsugare. Beroende på användnings- och nedsmuts-
ningsgrad skall du också regelbundet torka golvet med en 
fuktig trasa. Se till att du rengör fasningen i längdriktningen.

ENVISA FLÄCKAR

Vid envisa fläckar som kaffe, te, läsk, frukt eller mjölk - räcker 
ljummet vatten och eventuellt surt rengöringsmedel, om det 
behövs. Färg, läppstift, tusch, tjära osv. kan lätt tas bort med 
en vanlig uppsugande trasa och ett vanligt universalrengörings-
medel som är lämpat för laminatgolv. Viktigt: Neutralisera ytan 
med vatten efteråt.

OPTIMALT SKYDD FÖR LAMINAT GOLVET!

  Entréer kräver tillräckligt stora avtorkningszoner.

  Vid kommersiella användningar, där laminatgolvet gränsar 
direkt till en entré, bör golvet konstrueras så att man får en 
tillräckligt dimensionerad avtorkningszon försänkt i golvet.

  Sätt fast möbeltassar av filt under stols - och bordsben.

  Rengör möbeltassar av filt och möbelrullar med jämna mel-
lanrum, kontrollera korrekt funktion och byt ut vid behov.

  Lyft upp möbler när de ska flyttas istället för att dra eller skjuta.
  Montera köksinredning och skåp först och dra sedan 

endast in laminatgolvet under sockeln.

  Använd mjuka möbelrullar (typ W).

  Vid dammsugning används munstycket för hårda golv.

  Använd aldrig repande rengöringsmedel eller slipmedel på 
laminatgolvet.

  Avlägsna omedelbart stående fukt, vätskor (fukt).

  Använd inte ångtvättar, utom till aqua+ märkta produkter.

  Rengör golvet med en fuktig, väl urkramad mopp.

  Använd inga rengöringsmedel som lämnar kvar en yta.

  Det är varken nödvändigt eller tillåtet att vaxa och/eller polera.

  Försegling av laminatgolvet efteråt är varken nödvändigt 
eller tillåtet.


