
Textila golv har många fördelar när man skapar en offentlig miljö. Ljuddämpning och komfort är 
 efter frågade funktioner men det finns ofta en osäkerhet kring skötsel. Flotex är ett golv som kombinerar 
många efterfrågade egenskaper med ett hanterbart underhåll. Vi vet att med ett rätt underhåll kan  
vi garantera ett vackert och hygiensikt textilt golv många år framöver.

Vi har utgått från vår samlade erfarenhet av golvskötsel och lagt tyngdpunkten på följande krav:

• Enkelt system för dagligt underhåll

• Enkelt, kundanpassat och pålitligt periodiskt underhåll.

 

Utseende och funktion
Forbo Flooring och Ångtvättbilen garanterar härmed att konsekvent skötsel enligt våra instruktioner 
bevarar golvens utseende och funktion..

Återställningsmaterial
Forbo Flooring garanterar att kunna tillhandahålla 3 m² ersättningsmaterial under garantiperioden. 

Snabb rådgivning
Forbo Flooring och Ångtvättbilen garanterar att rådgivning/teknisk service alltid är tillgänglig  
senast en vecka efter mottagen anmälan. 

SKÖTSELGARANTI
För Forbo Floorings Flotexgolv

GARANTIÅTAGANDE



 Objekt och lokaltyp

Produkt      Mönster    Dessin  Batch 

Yta   m2 Flotex   

Inläggningsdatum

Köpare     Skötselansvarig

Namn     Namn

Adress     Adress

Tel     Tel

Org. Nr.

Garanti enligt ovanstående bekräftas                   Ort    Datum

Forbo                                        Köpare                                             Skötselansvarig
Underskrifter

Namnförtydligande

GARANTIVILLKOR 
•  Garantin omfattar nylagda Flotexgolv och gäller 10 år från inläggningsdatum.
•  Golven skall vara lagda i utrymmen lämpliga för Flotex enligt Forbo Floorings rekommendationer och ha Superior 

eller Moderate apperance rating enligt Forbos klassificeringssystem.
•  Golven skall vara installerade enligt Forbo Floorings gällande läggningsanvisningar.
•  Bostvalsdammsugare används för dagligstädning. För större ytor kan även sopmaskin användas. Fläckborttagning 

skall ske enligt fläckguide eller i samråd med Ångtvättbilen. Fläckarborttagning på felaktigt sätt omfattas inte av 
garantin. 

•  Städpersonalen skall följa skötselanvisning för Flotex och ett av Ångtvättbilen godkänt städschema.
•  Periodiskt underhåll skall ske av Ångtvättbilen minst en gång per år eller av Ångtvättbilen föreskrivet intervall. 
•  Vill köparen göra gällande att fel som omfattas av garantin föreligger skall denne genast underrätta Forbo Flooring 

och Ångtvättbilen. Forbo Flooring och Ångtvättbilen skall snarast möjligt besiktiga golven för att avgöra om fel 
enligt garantin föreligger eller ej.

•  Finner Forbo Flooring och Ångtvättbilen att anmält fel faller under garantin skall de solidariskt svara för att golvet 
återställs i felfritt skick. Forbo Flooring och Ångtvättbilen beslutar om lämplig metod för att åtgärda felet.

•  Forbo Flooring och Ångtvättbilen svarar inte på grund av denna garanti för eventuella följdskador eller indirekt 
förlust som köpare eller tredje man kan drabbas av.

•  Köplagens regler om påföljder vid fel skall inte vara tillämpliga utöver vad som följer av dessa garantivillkor.
•  Forbo Flooring och Ångtvättbilen skall inte genom denna garanti vara skyldiga att erlägga ersättning med eller vidta 

åtgärder för ett belopp överstigande den erlagda köpeskillingen för golvmaterialet med installation.
•  Skulle under garantitiden ändringar i fastighetens ägar- eller driftsförhållanden uppstå som kan påverka köparens 

ansvar enligt garantin, åligger det köparen att snarast, dock senast inom fyra månader efter ändringen underrätta 
Forbo Flooring och Ångtvättbilen därom.

•  Kan parterna inte enas om huruvida ett fel omfattas av garantin skall frågan härom hänskjutas till en oberoende 
auktoriserad besiktningsman. Kostnaderna för besiktningsmannen skall betalas av den part som lider nederlag i 
besiktningsmannens beslut..

GARANTIBEVIS

Flotex matta
Flotex platta



PLATS FÖR VISITKORT PLATS FÖR VISITKORT

Daglig städning

Lokaler:

Städutrustning:        Underhållsfrekvens:  

Lokaler:

Städutrustning:        Underhållsfrekvens:  

Lokaler:

Städutrustning:        Underhållsfrekvens:  

Periodiskt underhåll

Lokaler:

Frekvens:           

Lokaler:

Frekvens:           

Lokaler:

Frekvens:           

STÄDSCHEMA


