GARANTIE
CERTIFICAAT

MARMOLEUM, NET ZO
GEK OP HET LEVEN ALS JIJ.
100% NEDERLANDS
Marmoleum® is prachtig, praktisch en planet friendly, want het is gemaakt van
natuurlijke materialen. Dat zie je en voel je. Het leeft! De kleuren hebben een
ongekende diepte, het is sterk, strak en nog comfortabel ook. En er is zoveel
mogelijk, jouw vloer zit er altijd bij.
Marmoleum is 100% Dutch Design want het wordt in Nederland ontworpen.
En dat niet alleen, het wordt ook in Nederland gemaakt. In Assendelft om
precies te zijn. Zo kunnen we snel inspelen op de nieuwste trends en kleuren.
En besparen we transportkilometers waarmee we het milieu een goede dienst
bewijzen.

MARMOLEUM, DE DUURZAME VLOER
Je hebt gekozen voor een Marmoleum vloer van Forbo Flooring. Marmoleum is
mooi, eenvoudig te verzorgen en zeer duurzaam. Daarom geeft Forbo Flooring
15 jaar garantie op je Marmoleum vloer. Zo ben je verzekerd van een prachtige
vloerbedekking waar je heel lang plezier van hebt.
Marmoleum is verkrijgbaan in banen, tegels, stroken en laminaat (Marmoleum
click). Op deze Marmoleum vloeren geeft Forbo Flooring 15 jaar garantie af.
De garantie is alleen geldig als de Marmoleum vloer is toegepast in woonhuizen,
in iedere ruimte met uitzondering van vochtige ruimtes zoals de badkamer en
geïnstalleerd en verzorgd is volgens de richtlijnen van Forbo Flooring.

MARMOLEUM, 15 JAAR GARANTIE
Onder de garantie vallen niet de installatiekosten, de kosten van hulpmateriaal
en eventuele andere bijkomende kosten. In het geval van een gerechtvaardigde
klacht binnen 1 jaar na aankoop zal Forbo Flooring kosteloos nieuw Marmoleum
leveren. Mocht levering van dezelfde kleur of kwaliteit niet meer mogelijk zijn,
dan levert Forbo Flooring een vergelijkbare kleur of kwaliteit.
Na een periode van 1 jaar zal de vergoeding in materiaal
eenzelfde percentage zijn als het gedeelte van de nog
resterende garantiejaren: na 1 jaar zal er nog 14/15 (93%) van
het materiaal vergoed worden, na 2 jaar 13/15 (86%), na 3 jaar
12/15 (80%) en na 14 jaar zal de vergoeding nog 1/15 (7%) van
het materiaal bedragen.
Marmoleum kan zonder probleem geïnstalleerd worden op een vloer waar
vloerverwarming in verwerkt is. Indien er sprake is van verkeerde verzorging,
ruwe behandeling, foutief installeren, extreme omgevingsomstandigheden,
ongelukken, inwerking van agressieve stoffen of overmacht, vervalt de garantie.
Laat je Marmoleum vloerbedekking altijd installeren door een vakkundig
installateur. Zo ben je er zeker van dat je lang plezier hebt van een mooie vloer.
Oneffenheden, ontstaan door meubilair met een te gering draagvlak, vallen niet
onder de garantie. Zorg ervoor dat je altijd vilten glijders onder de poten van je
meubilair plaatst. Zo voorkom je beschadigingen aan de vloerbedekking.

BEWAAR DIT GARANTIECERTIFICAAT SAMEN MET
UW AANKOOPBEWIJS
Forbo Flooring B.V. geeft 15 jaar garantie op alle Marmoleum collecties toegepast
in woonhuizen en/of huishoudelijk gebruik. De voorwaarde is dat het materiaal
conform de richtlijnen van Forbo Flooring is gelegd en onderhouden. Als
je aanspraak wilt maken op de garantie dien je contact op te nemen met je
leverancier (woninginrichter). Je dient je aankoopbewijs te kunnen overhandigen.
Alleen dan is het mogelijk je klacht
in behandeling te nemen.

WAT VALT ER ONDER DEZE GARANTIE?
De garantie geldt alleen in Nederland en voor eerste-keus materiaal. De garantie
van Forbo houdt in: gedurende 15 jaar na aankoop door de eerste eigenaar staat
Forbo Flooring ervoor garant dat de Marmoleum vloer:
• NIET BREEKT OF SCHEURT
• NIET DOORSLIJT
• GEEN FABRICAGEFOUTEN VERTOONT
Het volgende valt niet onder de garantie: normale schade en slijtage die optreedt
tijdens gebruik, schade ten gevolge van verkeerd onderhoud of ruwe behandeling, schade die samenhangt met de constructie en installatie, schade veroorzaakt
door extreme vochtigheid, kleine kleur- en nuance-afwijkingen tussen monsters
of kleurenfolders en het geleverde materiaal, leggen van vloeren in andere
dan aanbevolen ruimtes, mechanische beschadigingen. Blijvende indrukken in
Marmoleum, afkomstig van meubilair met een gering draagvlak (kast-, tafel- en
stoelpoten met een te kleine diameter) vallen niet onder de garantiebepalingen.
Ook beschadigingen door kast-, tafel- en stoelpoten doordat deze niet zijn voorzien van deugdelijke bescherming vallen buiten de garantie.
Vlekken ontstaan door sterk kleurende stoffen zoals straatteer, schoensmeer,
ketchup, e.d. en verkleuringen ontstaan door gekleurde kunststoffen c.q. rubber
(rubberzolen van schoenen of pantoffels, luchtbedden, rubberwielen, gelakte
poten van meubilair, e.d.) en/of teer- of asfaltresten (meegenomen onder
schoenzolen) vallen buiten de garantie.

VLOERVERZORGING
Marmoleum vloeren zijn voorzien van een sterke beschermende finish die het
schoonmaken en onderhouden ervan eenvoudig maken. Deze geavanceerde
beschermlaag is erg belangrijk en heeft een aantal belangrijke functies. Het dient
als bescherming van het Marmoleum tegen vele mogelijke vlekken. Daarnaast is
het de ideale basis voor het schoonhouden van de vloer. Stofwissen is een snelle
en eenvoudige manier om de vloer stofvrij te maken.
Het vloeroppervlak wordt beschermd door het aanbrengen van een Monel
film. Deze film zorgt voor minder aanhechting van vuil en wordt verwijderd bij
de volgende reiniging. Bij regelmatig gebruik van Monel (of een gelijkwaardig
product) blijft het oorspronkelijke uiterlijk van de vloer behouden.

REINING NA INSTALLATIE
• Verwijder stof en los vuil met een stofwisser
• Breng Monel aan met een mop (0,25 l Monel / 5 l water). Laat de vloer drogen

DAGELIJKSE REINIGING
• Verwijder regelmatig stof en los vuil met een stofwisser
• Verwijder vlekken met Monel en een licht vochtige mop

PERIODIEKE REINIGING
• Reinig de vloer met Monel en een mop (0,25 l Monel / 5 l water)
• Laat de vloer drogen

INCIDENTEEL ONDERHOUD
Als je vloer er na lang intensief gebruik niet meer als nieuw uitziet, kun je de vloer
als volgt herstellen:
• Schrob de vloer met Monel en een schrobborstel
(0,125 l Monel / 5 l water)
• Neem het vuile water op met een trekker en mop of waterzuiger
• Mop na met schoon water en laat de vloer drogen
• Breng Monel zeepfilm aan met de mop (0,25 l Monel / 5 l water).
Laat de vloer drogen
Monel is verkrijgbaar bij de betere woninginrichter.

Forbo Flooring Systems is een wereldwijd
toonaangevende producent van vloeren zoals
Novilon, Marmoleum en Coral. Bijna al die producten
worden niet alleen duurzaam en kwalitatief
hoogwaardig in Nederland gemaakt, maar ook hier
ontworpen naar Dutch Design maatstaven.

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl/marmoleum
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