
Takuuaika:

Kalusteet:  5 vuotta 2 vuotta 
Altaat:         5 vuotta 2 vuotta 
Peilit:             5 vuotta

LED -valo: 
Elektroniikka:   
Loisteputki:  ei takuuta

Ennen asennusta, huomioi seuraavat takuun liittyvät asiat:

• Materiaali- tai valmistusvirheen sattuessa takuuajan puitteissa, toimitetaan uusi osa veloituksetta.
• Takuu koskee myös mekanisia osia, kuten kiinnikkeet ja kiskot.
• Tarkista kalusteen kunto toimituksen yhteydessä. Mikäli tuotteessa havaitaan vikaa, tulee siitä ilmoittaa välittömästi 
toimittajalle (2 työpäivän sisällä toimituksesta).
• Tuotepalautus hyväksytään ainoastaan, mikäli tuote on virheetön ja pakattu alkuperäiseen, ehjään pakkaukseen.
• Mikäli tuote asennetaan vaikka siinä on näkyvä virhe/havaittu virhe, on ostaja hyväksynyt tuotteen sellaisena kun se on. 
TUOTE EI VOIDA ENÄÄ REKLAMOIDA!
• Kylpyhuonekalustetta ei saa asentaa suihkun tai ammeen suoran läheisyyteen (alue 2) ilman kiinteää väliseinää (esim. 
kiinteä suihkuseinä). Kaluste tulee asentaa niin, ettei siihen osu roiskevesi. Altistuminen roiskevedelle saattaa vahingoittaa 
kalustetta.
• Kylpyhuoneessa tulee olla mekaaninen ilmanvaihto jotta kaluste välttyy kosteusvaurioilta.
• Kylpemisen/saunomisen/suihkumisen jälkeen tulee kylpytila kuivattaa huolella mekaanisesti tai avaamalla ikkunaa.
• Älä jätä märkiä tai kosteita pyyhkeitä, vaatteita  tai vs. kalusteiden päälle. Ne saattavat aiheuttaa kosteusvahinkoja 
kalusteelle.
• Mikäli kaluste on käytön jälkeen kostea, tulee se kuivaa huolellisesti.
• Kosteusvauriot, jotka ovat syntyneet yllä olevista syistä, ovat takuun ulkopuolella.
• Takuu ei koske kalusteita ja/tai altaita, joihin on tehty muutoksia tai modifioidaan asentajan ja/tai ostajan puolesta.
• Uusien takuuosien toimitus ei kata niistä ostajalle mahdollisesti aiheutuvia asennus-, LVI- tai muita töitä.
• Takuu ei koske vääränlaisen asennuksen, käytön tai vesivahingon aiheuttamia vahinkoja ja/tai vaurioita.
• Pintavärin muutos ja/tai patinointi johtuen päivittäisesti, tavanomaisesta käytöstä ja/tai auringonvalosta ei ole aihe 
reklamaatioon eikä takuuasia.
• Lasku-/kuittinumero, valokuv(i)a selkeä selvitys tulee aina lähettää reklamaation yhteydessä.
• Kalusteet tulee saumata oikeaoppisesti hapettomalla saniteettisilikonilla. Mikäli kalusteet eivät ole saumattu tai saumattu 
virheellisesti/huolimattomasti,  takuu ei ole voimassa. 
• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita peilin puhdistuksessa. Nämä voivat vahingoittaa peilin hopeakerrosta ja 
aikaansaada hopean oksidaatiota peilin takapuolella. Takuu ei ole tällöin voimassa.
• Sähköasennukset tulee aina suorittaa valtuutettu sähköasentaja.
• Näyttely- ja/tai messukalusteissa olevat vauriot eivät ole reklamaation alaisia eikä takuu ole voimassa.
• Mikäli tuotteelle tapahtuu joku vahinko ja/tai vaurio, jota takuu ei kata, annamme mielellämme ostajalle mahdollisuuden 
ostaa uuden tuotteen tai osan alennettuun hintaan.
• Mitta- ja erikoistuotteilla ei ole palautusoikeutta.
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