
WICANDERS KORKGULV – GARANTI

Hvert eneste af vores Wicanders produkter er designet og fremstillet med det 
formål, at skabe det bedste gulv til dit behov. Vi bruger komponenter af højeste 
kvalitet og de nyeste teknikker til kvalitetskontrol. Dette sikrer pålidelighed og 
lang levetid for vore produkter. 

Vi garanterer, at vore Wicanders gulvprodukter, når de leveres som nye gen-
nem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, 
dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

Wicanders gulvtyper:

Wicanders Commercial (Wood Resist)
Boligformål med 25 års garanti:  Klasse 23
Erhvervsformål:    Klasse 33

Wicanders Home (Wood Go)
Boligformål med 15 års garanti:  Klasse 23
Erhvervsformål:    Klasse 32

Wicanders Hydrocork
Boligformål med 25 års garanti:  Klasse 23
Erhvervsformål:    Klasse 33

Wicanders Infinitus
Boligformål med 25 års garanti:  Klasse 23
Erhvervsformål:    Klasse 33

Wicanders ECO
Boligformål med 25 års garanti:  Klasse 23
Erhvervsformål:    Klasse 33

Alle reklamationer  
skal inden 90 dage  
efter deres konsta- 
tering anmeldes
skriftligt til den 
forhandler, hvor 
gulvet er købt. 
 
Reklamationen 
kan kun foretages 
af den oprindelige 
køber og skal 
ledsages af garanti-
bevis, original købs-
kvittering, beskrivelse 
af reklamationen, 
navn på person / firma som har mon-
teret gulvet samt foto af skaden.
Reklameres der ikke i rette tid bortfal-
der garantiansvaret. 

Hvis en reklamation under denne ga-
ranti er berettiget, modtager forbru-
geren ombytningsvarer fra det gængse 
Timberman sortiment med fradrag af 
et beløb på 7,5% af den originale værdi 
per hvert hele år siden købsdatoen.
 
I intet tilfælde kan Timbermans erstat-
ningsansvar, i forbindelse med krav der 
er omfattet af denne garanti, overstige
den pris, kunden har betalt for 
produktet. Ethvert ekstra krav (f.eks. 
udgift til arbejdskraft, skader i forbin-
delse med fejlens opståen etc.) er ikke 
omfattet af reklamationsretten under 
denne garanti. Intet under ovenstå-
ende punkter er på nogen måde en 
begrænsning eller udelukkelse af et 
evt. erstatningsansvar fra Timbermans 
side i henhold til gældende lovbestem-
melser om produktansvar. 
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