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Produkt 

Okres gwarancji 

Zastosowanie 
prywatne 

Zastosowanie 
publiczne 

KAINDL Laminate FLOORING Classic Touch 7.0 

 
15 lat 

 
5 lat 

KAINDL Laminate FLOORING Classic Touch 8.0 

 
30 lat 

 
5 lat 

KAINDL Laminate FLOORING Classic Touch 10.0 30 lat 5 lat 

KAINDL Laminate FLOORING Natural Touch 8.0 30 lat 5 lat 

KAINDL Laminate FLOORING Natural Touch 10.0 30 lat 5 lat 

 
Warunki gwarancji  
 

Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wymienione podłogi laminowane KAINDL 
zamontowane w pomieszczeniach odpowiadających normalnemu użytkowaniu zgodnie z 
zalecanymi klasami wg normy EN 685 (informacja jest dostępna pod linkiem: 
http://www.kaindl.com/en/partner/trade-manufacturing/technical-downloads/ , Karta 
informacyjna nr 15). Gwarancja nie obejmuje użytkowania w mokrych pomieszczeniach. 
Niezachowanie zaleceń montażu, czyszczenia, konserwacji czy nieprawidłowego 
użytkowania w nieprawidłowych warunkach (np. nadzwyczajne warunki wilgotności i 
temperatury, chemiczne bądź mechaniczne zaplamienia) prowadzą do nieuznania reklamacji 
z tytułu gwarancji. Termin obowiązywania gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu. 
Gwarancja nie jest zbywalna i dotyczy tylko kupującego i pierwszego montażu. Gwarancja 
nie ogranicza odpowiedzialności z tytułu rękojmi.  

Niniejsze zapisy reklamacyjne nie obowiązują w Stanach Zjednoczonych ani Kanadzie. 
 
Trzykrotna gwarancja: 
 

1. Wytrzymałość na starcie powierzchni 
 

Reklamacja jest podstawna w przypadku starcia warstwy dekoracyjnej na powierzchni 
minimum 1 cm2. Starcia na brzegach paneli są wyłączone z gwarancji. 
 

http://www.kaindl.com/en/partner/trade-manufacturing/technical-downloads/
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2. Wytrzymałość na odbarwienia   
 

Wytrzymałość na odbarwiania zgodnie z Poziomem 6 “Szarej skali niebieskiej”. Metoda 
badawcza zgodnie z normą EN ISO 105-B02. Ta część normy opisuje metodę badawczą 
określania odporności barwnika w sztucznym źródle światła, które jest odpowiednikiem 
naturalnego światła dziennego. 
 

3. Odpornośc na zabrudzenia 
 

Na skutki działania następujących substancji: aceton, krem do rąk, napoje alkoholowe, 
naturalne soki owocowe lub warzywne, tłuszcze, kawa, cola, lakier do paznokci i podobne. 
 
Montaż  
 
Podłoga laminowana Kaindl musi zostać zainstalowana zgodnie ze wskazówkami montażu 
dostarczonymi przez Kaindl. Instrukcja montażu dostarczona jest do opakowań z panelami 
laminowanymi. Szczegółowe instrukcje montażu są dostępne u dealerów podłogowych 
Kaindl oraz na stronie internetowej www.kaindl.com 
 
Użytkowanie  
 
Nieprawidłowe warunki oraz nieprawidłowe użytkowanie prowadzą do wyłączenia 
odpowiedzialności gwarancyjnej. Podłogi użytkowane w miejscach publicznych muszą mieć 
wycieraczkę. Spełnienie zaleceń dotyczących czyszczenia i konserwacji (zawartych w 
każdym opakowaniu) jest warunkiem koniecznym utrzymania odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji. Gwarancja nie obejmuje normalnych śladów użytkowania i zużycia. 
 
Reklamacje z tytułu gwarancji 
 
Każda reklamacja musi być złożona na piśmie z załączonym oryginalnym dowodem zakupu. 
Reklamacje z tytułu gwarancji muszą być zgłoszone w terminie 30 dniu od wykrycia wady. 
Zastrzegamy sobie prawo do oględzin uszkodzonej podłogi w miejscu użytkowania lub zlecić 
inspecję 3 stronie przed rozpatrzeniem reklamacji.  
 
 
Wartość w czasie gwarancji  
 
Wykonanie gwarancji oparte jest na aktualnej wartości produktu. Aktualna wartość produktu 
obliczana jest na podstawie określonej w tekście gwarancji amortyzacji. Efektywność 
gwarancji jest ograniczona do spadającej wartości (w miejscach użytkowania domowego) : 
 
KAINDL Laminate FLOORING Classic Touch 7.0 o 1/5 co 3 lata 

http://www.kaindl.com/
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KAINDL Laminate FLOORING Classic Touch 8.0 o 1/5 co 6 lat 
KAINDL Laminate FLOORING Classic Touch 10.0 o 1/5 co 6 lat 
KAINDL Laminate FLOORING Natural Touch 8.0 o 1/5 co 6 lat 
KAINDL Laminate FLOORING Natural Touch 10.0 o 1/5 co 6 lat 
 
W miejscach użytkowania publicznego wartość zmniejsza się o 1/5 co rok w stosunku do 
wartości w momencie zakupu. W przypadku uznanej reklamacji z tytułu gwarancji, klientowi 
przysługują: wymiana uszkodzonych paneli z dostawą do miejsca zakupu w takiej samej 
ilości, z uwzględnieniem godziwej wartości. Koszty montażu pozostają po stronie 
kupującego. Wszelkie inne koszty spowodowane wadliwym produktem nie są objęte 
gwarancją. W przypadku, kiedy reklamowany produkt podłogowy Kaindl nie jest już dostępny 
w sprzedaży, klient może wybrać sobie produkt z aktualnej oferty.  
Gwarancja podlega austriackiemu prawu i miejscu jurysdykcji – A--5020 Salzburg. 
 
KAINDL FLOORING GmbH 
Kaindlstraße 2 
5071 Wals/Salzburg 
Austria 
 


