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FORSIDEBILDE: MAMMUT Makro Oak Light D 4752
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Kronotex - en bærekraftig produsent
En av de største oppgavene menneskeheten står ovenfor er å beskytte miljøet på best mulig måte, og
den beste måten å mestre disse store utfordringene på er å jobbe sammen mot et felles mål. Derfor
sier Kronotex “Sammen er vi sterke!“ - Dette slagordet gjelder også for å oppnå de bærekraftige
målene de har satt seg. Hver og en av de involverte i produksjonen er instruert og utdannet for å heve
nivået på miljøbevissthet i hele Kronotex teamet. Fokus for Kronotex sin miljøstyring er nedskrevet og
definert i selskapets mål om miljøeffektivitet.
Kronotex forpliktet seg til å ha full åpenhet om sine produkter med livsløpsanalyser og miljøproduktdata, slik at du enkelt kan sammenligne livssyklusanalyser og miljødeklarasjoner med andre
tilsvarende produkter. Kronotex har et økologisk og balansert trebasert produkt i deres miljøprodukterklæringer Environmental Product Declaration (EPD). EPD blir utdelt av Institut Bauen und Umwelt e. V.
(IBU). Standarden er utviklet på grunnlag av internasjonalt gyldige ISO-standarder i nært samarbeid
med bygnings- og miljømyndighetene i Tyskland.
Kronotex bruker sitt forvaltningsprogram, og bedriftens mål er å fokusere på miljø og effektivitet. Hvert
produkt blir nøye kontrollert i alle ledd før det forlater fabrikken. Det starter med bruk av sertifiserte
råvarer fra bærekraftig skogbruk, deretter fortsetter det med en strengt overvåket produksjon, til
produktene blir pakket og forlater fabrikken i Tyskland.

Environmental Product Declaration (EPD)
er en internasjonalt anerkjent og akseptert
miljømerke (Typ III) ihht. ISO 14025.

Kronotex har klare definerte mål: De vil at de fremtidige
generasjoner også skal kunne leve godt på vår unike blå
planet. Derfor fortsetter de å utvikle bærekraftige trematerialer som er bra for oss og for miljøet. Kronotex
utarbeider EPD‘er slik at de miljømessige fordelene er
direkte sammenlignbare på alle Kronotex laminatgulv.
Ønsker du mer informasjon gå inn på kronotex.no.
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KRONOTEX
PRODUKTOVERSIKT
MAMMUT plus
BRUKSKLASSE 33

MÅL 1845 x 244 x 10 mm

AC 5

PAKKE 4 Bord | 1,801 m2
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PALL 42 Pakker | 75,60 m2

V4

side 12

MAMMUT
BRUKSKLASSE 33

MÅL 1845 x 188 x 12 mm

AC 5

PAKKE 4 Bord | 1,387 m2
PALL 56 Pakker | 77,672 m2

V4

side 16

PENTHOUSE

ROBUSTO
BRUKSKLASSE 33

MÅL 1375 x 188 x 12 mm

AC 5

BRUKSKLASSE 33

MÅL 10 x 244 x 1375 mm

PAKKE 5 Bord | 1,293 m2

PAKKE 6 Bord | 2,02 m2

PALL 56 Pakker | 72,380 m2

PALL 42 Pakker | 84,84 m2

V4

EXQUISIT plus

AC 5

side 28

EXQUISIT
BRUKSKLASSE 32

MÅL 1380 x 244 x 8 mm

V4

side 22
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AC 4

BRUKSKLASSE 32

MÅL 1380 x 193 x 8 mm

AC 4

PAKKE 8 Bord | 2,131 m2

PAKKE 8 Bord | 2,694 m2

PALL 56 Pakker | 119,36 m2

PALL 42 Pakker | 113,138 m
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V4

DYNAMIC
MÅL 1380 x 193 x 8 mm

V4

side 32

side 36

MEGAplus
BRUKSKLASSE 32

AC 4

BRUKSKLASSE 32
MÅL 1380 x 326 x 8 mm

PAKKE 8 Bord | 2,131 m2

AC 4

PAKKE 5 Bord | 2,249 m2

PALL 56 Pakker | 119,336 m2

PALL 45 Pakker | 101,223 m2

side 40
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side 46
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DESIGN STUDIO
KRONOTEX.NO
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kronotex.no

Hvordan velge riktig gulv til din bolig?
Kronotex har et bredt utvalg av laminatgulv i flotte
design, tidsriktige farger og ulike overflater.
Bruk vår laminatvelger for å finne frem til akkurat det gulvet du ønsker deg. Alle våre design har store gode bilder som gir deg et godt inntrykk
av innfarging, overflate og spill i gulvet. Velg deg et rom, og kombinér med den
utvalgte laminater og et stort utvalg av farger på vegg. På denne måten kan du
se de ulike laminatdekorene i et rom med ulike fargekombinasjoner og interiør
før du bestemmer deg.
På kronotex.no finner du også nyttig informasjon om hva du bør tenke på ved
valg av nytt gulv, samt informasjon om legging og vedlikehold.

8

KONSTRUKSJON
KRONOTEX laminatgulv består av fire lag med stabilt materiale. Det sikrer
en ekstra lang varighet og unik kvalitet på gulvene.

A

A. Det øverstelagetharenspesieltmotstandsdyktigogslitesterkoverflate.
Det beskyttende l aget e
 rpressetsammen m
 ed en dekorativfilmsomgir
gulvet sin unike dekor.
B.		EnHDF sponplate med ekstremt høy høytetthetgjør gulvet meget solid
(HDF, E1).

B

C.		Under HDF kjernen finnes en fuktighetsbeskyttendestabiliseringsfilmsom
sikrer og bevarer den strukturelle stabiliteten på Kronotexgulvene.

C

KlikksystemetKlikksystemet
Det er enkelt å installere et Kronotex gulv: en fingertupp er nok for å montere
gulvbordene sammen. Ta bordene ut, legg, klikk og ferdig. Ingen anstrengelser - hammer og slagkloss kan bli i verktøykassen.
1

2

3

4
CLIC

Langsiden

Kortsiden
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• Enklere å installere
• Opp til 50% raskere installasjonstid
• Ingen hammer eller slagkloss nødvendig
• Sikker og stabil
• Du kan gå på gulvet med en gang det er lagt
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EGENSKAPER
Kronotexgulv krever lite vedlikehold
og er slitesterkt

Krontoex gulv er motstandsdyktig
mot slitasje

Kronotexgulv er motstandsdyktig
mot flammer

Kronotexgulv er produsert av naturlig
og bærekraftig råmateriale.

Kronotexgulv er motstandsdyktig
mot svimerker fra sigaretter

Kronotexgulv er komfortabelt
for føttene

Kronotexgulv bleker ikke og holder
glansen over flere år

Kronotexgulv er velegnet for
installasjon på gulvvarme

Kronotexgulv er motstandsdyktig
mot tunge gjenstander og slag.

Kronotexgulv er motstandsdyktig
mot flekker

Individuelle egenskaper

V4

Bordene har en 45°slipt kant. Når de monteres
sammen formes en v-fuge som gir gulvet en
naturlig tregulvkaraktér.

Antistatisk
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STRUKTUR OG OVERFLATER
Struktur

MO(matt oiled):
Matt oljet overflate

WG (woodgrain):
Rustikk pregning

MX (Matrix): Dyp pregning med
matt/glans kontrast i trestrukturen

ST(Stone):
Steinstruktur

ER ( RegisteredEmboss): naturtro treutseende
der mønster og struktur er synkronisert

CP/ER ( ChromePore):
Trestruktur med glanseffekt

AF(AuthenticFloor):
Naturlig og levende trestruktur

UL ( UsedLook):
Synlige tegn på slitt tre

Overflater

1-STAV

2-STAV

3-STAV

NATURSTEINFORMAT
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KRONOTEX.NO
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XX
MACRO OAK WHITEXXDD4793

14

PLUS

MACRO OAK LIGHT D 4752
1-STAV | ER | V4 | 161170 | 51247662
PLUS

MACRO OAK LIGHT GREY D 3670

MACRO OAK WHITE D 4793
1-STAV | ER | V4 | 161172 | 51247658

PLUS

PLUS

MACRO OAK BEIGE D 3669
1-STAV | ER | V4 | 184072 | 52105635

PLUS

HIGHLAND OAK SILVER D 4797
1-STAV | ER | V4 | 161173 | 51247681

15

PLUS

MACRO OAK GREY D 4792
1-STAV | ER | V4 | 161171 | 51247643

MACRO OAK BROWN D 4791
1-STAV | ER | V4 | 184073 | 51247677

PLUS

MAMMUT
BRUKSKLASSE 33 | AC 5
MÅL 1845 x 244 x 10 mm
PAKKE 4 Bord | 1,8 m2
PALL 42 Pakker | 75,60 m2

MACRO OAK LIGHT GREY D 3670
1-STAV | ER | V4 | 184071 | 52105646

plus

Det beste - og enda litt til. Den nye Mammut Plus serien fra Kronotex er basert på førsteklasses egenskaper, med ekstra bredde på plankene. Designene er preget av sine edle
og autentisk naturlige tre utseende, og vil tilføre ditt hjem en komfortabel og eksklusiv
karakter. I kombinasjon med høy kvalitet og dens universelle anvendbarhet innehar
Mammut Plus den høyeste standard. Dette er gulvet du garantert vil bli fornøyd med.

V4

KRONOTEX.NO
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XXDD4752
XX
MACRO OAK LIGHT

18

CAPITAL OAK LIGHT D 2800

19

EVEREST OAK WHITE D 3179
1-STAV | ER | V4 | 161163 | 46264835

CAPITAL OAK LIGHT D 2800
1-STAV | CP | V4 | 161158 | 43855764

MACRO OAK WHITE D 4793
1-STAV | ER | V4 | 161166 | 50830337

MACRO OAK LIGHT GREY D 3670
1-STAV | ER | V4 | 184069 | 51971375

MAMMUT
BRUKSKLASSE 33 | AC 5
MÅL 1845 x 188 x 12 mm
PAKKE 4 Bord | 1,387 m2
PALL 56 Pakker | 77,627 m2

Hvis du stiller høye krav til estetikk, kvalitet og slitestyrke, er det kun et gulv for deg;
Mammut. Mammut kombinerer det beste fra Robusto, Dynamic og Exquisit, og er det
ypperste innen laminatgulv. Fantastiske overflater med høy motstand mot påkjenninger.
Dekorene er elegante med en herskapelig karakter og et utseende som gir følelsen av
naturlig tregulv.

V4
HIGHLAND OAK SILVER D 4797
1-STAV | ER | V4 | 161169 | 50830318

20

MOUNTAIN OAK BEIGE D 4728
1-STAV | ER | V4 | 184066 | 53465243

MOUNTAIN OAK BEIGE D 4728

MOUNTAIN OAK GREY D 4727
1-STAV | ER | V4 | 184067 | 53465232
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MACRO OAK BEIGE D 3669
1-STAV | ER | V4 | 184070 | 51971360

MACRO OAK LIGHT D 4752
1-STAV | ER | V4 | 161164 | 50830432

EVEREST OAK BEIGE D 3081
1-STAV | ER | V4 | 161161 | 45206885

BRUKSKLASSE 33 | AC 5
MÅL 1845 x 188 x 12 mm
MACRO OAK GREY D 4792
1-STAV | ER | V4 | 161165 | 50830322

PAKKE 4 Bord | 1,387 m2
PALL 56 Pakker | 77,627 m2

MOUNTAIN OAK NATURE D 4725
1-STAV | ER | V4 | 184068 | 53465224

MAMMUT
V4

22

KRONOTEX.NO

23

XXDD4763
XX
PETTERSSON OAK BEIGE

24

RUSTIC OAK D 4731

25

PHALSBOURG OAK D 3073
1-STAV | MX | V4 | 161636 | 45207014

AMERICO LIGHT D 4705
1-STAV | ML | V4 | 185000 | 54126240

RIP OAK D 3075
1-STAV | MX | V4 | 161637 | 45207033

RUSTIC OAK D 4731
1-STAV | AF | V4 | 185001 | 54126554

ROBUSTO
BRUKSKLASSE 33 | AC 5
MÅL 1375 x 188 x 12 mm
PAKKE 5 Bord | 1,293 m2

Stilig, massivt og motstandsdyktig. Robusto lever opp til navnet sitt og tåler stort sett
alt det utsettes for - også i offentlige miljøer. G5 Express click systemet gjør gulvet
enkelt å legge og er designet for å motstå stor belastning. Trendy Vintage dekorer med
dyp struktur.

PALL 56 Pakker | 72,380 m2

MILKY PINE WHITE D 4735
1-STAV | ML | V4 | 186001 | 54126565

V4

26

FANTASY WOOD D 4779

27

PETTERSSON OAK BEIGE D 4763
1-STAV | ER | V4 | 161640 | 50830443

CHESTNUT SAUVIGNON D 4713
1-STAV | ER | V4 | 186002 | 54126546

TIMELESS OAK GREY D 3571
1-STAV | ER | V4 | 161639 | 47673496

FANTASY WOOD D 4779
1-STAV | UL | V4 | 161641 | 50830292

ROBUSTO
BRUKSKLASSE 33 | AC 5
MÅL 1375 x 188 x 12 mm
PAKKE 5 Bord | 1,293 m2

Stilig, massivt og motstandsdyktig. Robusto lever opp til navnet sitt og tåler stort sett
alt det utsettes for - også i offentlige miljøer. G5 Express click systemet gjør gulvet
enkelt å legge og er designet for å motstå stor belastning. Trendy Vintage dekorer med
dyp struktur.

PALL 56 Pakker | 72,380 m2

RIP OAK WHITE D 3181
1-STAV | MX | V4 | 161638 | 46248326

V4
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KRONOTEX.NO

29

XX
OAK NATUREXXDD1016

30

OAK WHITE D 1018

31

OAK WHITE D 1018
1-STAV | NR | V4 | 185005 |

OAK TITAN D 1017
1-STAV | NR | V4 | 185004 |

OAK NATURE D 1016
1-STAV | NR | V4 | 186004 |

PENTHOUSE
BRUKSKLASSE 33 | AC 5
MÅL 1380 x 244 x 10 mm
PAKKE 6 Bord | 2,02 m2
PALL 42 Pakker | 84,84 m2

Den nye Penthouse serien fra Kronotex er basert på førsteklasses egenskaper, ekstra
flott design, med en matt og naturtro overflate. Ønsker du å ha et slitesterkt gulv med
eksklusiv karakter er Penthouse et ypperlig valg. Penthouse er ideell for både private
hjem og kommersielle miljøer med høye krav til slitestyrke, det være seg hotell lobbyer,
konferanserom mm.

V4
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KRONOTEX.NO

33

HARBOUR OAK GREY D 3572

34

PETTERSSON OAK DARK D 4766

PLUS

PLUS

CHESTNUT PINOT D 4716
1-STAV | ER | V4 | 185003 | 54126535

PLUS

BRISTOL GREY D 4799
1-STAV | ER | V4 | 186000 | 54126236
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PLUS

HARBOUR OAK GREY D 3572
1-STAV | ER | V4 | 159998 | 47673413

MONTMELO EIK CREME D 3660
1-STAV | ER | V4 | 184077 | 52105616

PLUS

EXQUISIT
BRUKSKLASSE 32 | AC 4
MÅL 1380 x 244 x 8 mm

Dette gulvet har ekstra brede bord. Med sin fantastiske overflate som gjør Exquisit
Plus like behagelig å gå på som heltre. Den pregede matte overflaten gir gulvet en
vakker struktur som skaper en varm og naturlig atmosfære i rommet.

PAKKE 8 Bord | 2,694 m2
PALL 42 Pakker | 113,138 m2

V4
PETTERSSON OAK DARK D 4766
1-STAV | ER | V4 | 160009 | 50830220

plus
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KRONOTEX.NO

37

XX
MILKY PINE GREYXXDD4707

38

ATLAS OAK WHITE D 3223

39

WAVELESS OAK WHITE D 2873
1-STAV | ER | V4 | 159995 | 45206942

ATLAS OAK WHITE D 3223
1-STAV | ER | V4 | 159996 | 47673394

PETTERSSON OAK GREY D 4765
1-STAV | ER | V4 | 160008 | 50830273

EXQUISIT
BRUKSKLASSE 32 | AC 4
MÅL 1380 x 193 x 8 mm

Dette gulvet er like edelt og naturlig som tre. Det er perfeksjon i seg selv, utstråler
varme og komfort, og er like behagelig å gå på som heltre. Den pregede matte overflaten gir Exquisit en autentisk struktur og skaper en varm og naturlig atmosfære.

PAKKE 8 Bord | 2,131 m2
PALL 56 Pakker | 119,336 m2

V4
MILKY PINE GREY D 4707
1-STAV | ER | V4 | 185002 | 54126221
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KRONOTEX.NO

41

XX
ARLES OAKXX
DD
4702

42

NEVADA PINE D 4127

43

ASH STOCKHOLM D 3007
2-STAV | MX | 159739 | 44120122

CLOUD OAK D 3066
3-STAV | MO | 159740 | 45206821

NEVADA PINE D 4127
1-STAV | MX | 159742 | 46248296

BARROW OAK D 4781
1-STAV | AF | 159745 | 50830386

DYNAMIC
BRUKSKLASSE 32 | AC 4
MÅL 1380 x 193 x 8 mm
PAKKE 8 Bord | 2,131 m2
PALL 56 Pakker | 119,336 m2

BOUGH PINE D 4163
1-STAV | MX | 159743 | 46264820

Et gulv hvor du kan vise frem personligheten din. Med et mangfold av dekorer som vil
passe et hvert miljø. Solid, lett å legge og med en perfekt sammenføyning. Egner seg
for alle typer bruk i hjemmet, og har gang på gang vist sin holdbarhet i kommersielle
miljøer med moderat bruk. Her finner du garantert en dekor du vil like.

44

CALLISTO D 4771

45

OAK ACHAT D 2304
3-STAV | MO | 159738 | 41973101

CALLISTO D 4771
1-STAV | AF | 184080 | 50830375

ARLES OAK D 4702

BRUKSKLASSE 32 | AC 4
MÅL 1380 x 193 x 8 mm
ARLES OAK D 4702
2-STAV | AF | 185006 | 54126217

PAKKE 8 Bord | 2,131 m2
PALL 56 Pakker | 119,336 m2

DYNAMIC

46

KRONOTEX.NO

47

XX
HIMALAYAXX
DD
3079

48

HIMALAYA D 3079

49

CONCRETE D 4739
NATURSTEIN XL | ST | V4 |

HIMALAYA D 3079
NATURSTEIN XL | ST | V4 | 184076 | 52105597

MEGA
BRUKSKLASSE 32 | AC 4
MÅL 1380 x 326 x 8 mm
PAKKE 5 Bord | 2,249 m2

plus

Dette er flisgulvet med kortest installeringstid. Overflaten er iøynefallende med tradisjonelle steinmønstre i to populære dekorer. Med sin spesielle størrelse og utseende
som skiller seg ut, er Mega Plus gulvet for de effektive. Et gulv med unike egenskaper
som egner seg i alle rom.

PALL 45 Pakker | 101,223 m2

V4
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LISTER
Krono Fotlist i matchende
dekorer. Mål: 19x58x2400 mm

Krono Fotlist, 19x58x2400 mm

TILBEHØR
KRONOTEX.NO

		
Vere nr.
2800 Capital Oak light
118369
3081 Oak Beige
118380
3179 Everest Oak White
118382
3669 Macro Oak Beige
167308
3670 Macro Oak Light Grey 167309
4752 Macro Oak Light
500244
4791 Macro Oak Brown
164979
4792 Macro Oak Grey
157704
4793 Macro Oak White
500245
4796 Highland Oak Titan
163072
4797 Highland Oak Silver
500246
4798 Highland Black Oak
167329
4725 Mountain Oak Nature
500958
4727 Mountain Oak Grey
500959
4728 Mountain Oak Beige
500960
3572 Harbour Oak Grey		499293
4763 Pettersson Oak Beige		159404
4781 Barrow Oak		167307

Nobb nr.
44499840
45480918
46343825
52436281
52436300
51416362
51255714
51471295
51416377
51434895
51416381
52989334
53902361
53902376
53902380
49516282
51471333		
51532225

Klips til Fotlist esker á 30 stk

125027

48242418

Annet tilbehør
Laminat Avstandsklosser

306257

26066977
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VIKTIG MED UNDERLAG
Under laminat skal undergulvet minimum tilfredsstille klasse PB, dvs maks høydeforskjell over en målelengde på 2 m er 3 mm. Dette er for at laminatgulvet skal ha
støtte overalt for å unngå svikt/knirk. Endeskjøter er spesielt utsatt hvis de ikke har
et plant underlag. Oppå undergulvet skal man alltid legge et underlag. Her finnes det
flere alternativer å velge mellom.

Mange bruker mye tid på å velge gulv, men
glemmer ofte at underlaget til gulvet også
er svært viktig for at man skal få et godt
resultat. Hovedoppgaven til underlaget er
å gi parketten eller laminaten et glidesjikte som det kan krympe og svelle fritt på,
men i tillegg er det flere funksjoner som
er viktig å tenke gjennom.
Støyreduksjon
Støyreduksjon er lyden som går gjennom
gulvkonstruksjonen til rommet under.
Trinnlydsdemping
Trinnlydsdemping er reduksjon av lyden
av trinnene en person lager i samme rommet som han/hun oppholder seg i.
Varmemotstand
Hvis du har gulvvarme eller skal legge
gulvet i en kald kjeller er det viktig å tenke på isoleringsevnen til underlaget. Med
gulvvarme ønsker du at varmen skal gå
lettest gjennom underlaget og varme opp

rommet, da velger du et underlag med lav
varmemotstand slik som Thermo.
Hvis du isteden ønsker å isolere for kulde
undenifra, skal du velge et underlag som
har høy varmemotstand.
Fuktsperre
Det er svært viktig at det ikke tilføres fukt
i laminatgulvet fra undergulvet, og hvis du
er usikker bør du alltid bruke fuktsperre.
Generelt skal man alltid bruke fuktsperre på betong- og gulvkonstruksjoner mot
bakken.

Noen av de anbefalte underlagene til laminat
UtlraPro, 15 m2 pr rull

Du må også bruke fuktsperre hvis du har
gulvvarme. 0,2 mm plast er godt nok som
fuktsperre. Husk at skjøter må teipes og
legges med minimum 20 cm overlapp. I
tillegg skal plasten trekkes litt opp langs
veggene og klemmes bak fotlistene til slutt.
Flere av UltraPro underlagene har integrert fuktsperre.

331765 53566145 UtlraPro Easy Protect 2 mm
332142 53566172 UtlraPro Easy Protect 2 mm, med fuktsperre
332131 53566236 UtlraPro Sound Protect Ultra 2 mm 		
332143 53566255 UtlraPro Sound Protect Ultra 2 mm, med fuktsperre		
331830 53566433 UtlraPro Thermo Protect 5 mm, med fuktsperre
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VERDT Å VITE
KRONOTEX.NO
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TEKNISK INFORMASJON
Undergulvet er viktig

Gulvvarme - ikke noe problem

Rengjøring og vedlikehold

Når du har bestemt deg for et laminatgulv, når
kvalitet og utseende er en perfekt match, da må
du sjekke hvilke krav som stilles for en perfekt
installasjon. Det er veldig viktig med et egnet
undergulv som:

Kronotex laminatgulv kan installeres over gulvvarme og hjelper deg å spare på oppvarmingskostnader.

Kronotex laminatgulv er ikke bare hygienisk, men
også veldig enkelt å vedlikeholde.

• OSB
• Gammelt gulv som tre, PVC, tørr keramikk, linoleum
• Betong (max rest fuktighet: 2.0 CM %)
•	Anhydritt sement og anhydritt flytende sementlag
(max rest fuktighet: 0.3 CM %)
• Magnesium lag (max restfuktighet: 3.0 CM %)
Våtrom, damprom, badstuer, tepper og xylolith er ikke
egnede undergulv. Undergulvet må være rent, tørt, plant
og godt festet. Mindre ujevnheter kan kompenseres med
en underlagsmatte - hvis det overstiger 3 mm/2 m - må
det slipes ned eller rettes med avrettningsmasse.

La en spesialist på undergulv gi deg en
restfuktighetsrapport.

• Vær sikker på å varme opp mineral/betongunderlag
før gulvet installeres for å eliminere restfuktighet.
• La en gulvvarmeekspert i ditt område gi deg en varmerapport
•	Forsikre deg om at overflatetemperaturen på gulvet er
minst 15°C under installasjon.
• For fukt beskyttelse og dampsperre, bruk PE film (0,2
mm) underlag. For lydisolasjon kan du bruke et underlag spesielt beregnet for å dempe lyd.
• Ved begynnelsen av hver varmeperiode, når du først
skrur på gulvvarmen, så hev temperaturen gradvis 5°C
hver dag til du når den ønskede temperaturen. Gulvets
overflatetemperatur bør ikke overstige 26°C.

• Tørk over det tørre gulvet med en myk kost eller bruk
en støvsuger.
• Flekker og skitt tørkes bort med en lett fuktig klut, følg
treets lengderetning
• Ved vanskelige flekker bruk et vaskemiddel spesielt
beregnet på laminatgulv.
• Bruk filtknotter under møbler og myke gummihjul på
stoler.
• Bruk dørmatter ved inngangsdører.
• Mindre skader på gulvet kan enkelt repareres med
Kronotex repair kit.
• Ved større skader så rådfør deg med en spesialist.
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GARANTI
Garantibestemmelser
Kronotex laminatgulv skal kontrolleres for defekter før og under montering. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for gulv som har synlige defekter når det legges. Kronotex
laminatgulv skal legges i overensstemmelse med leggeanvisning, i et tørt rom, og i henhold til gulvets bruksklasse. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for laminatgulv
som monteres i rom med høy fuktighet. Slitte områder på laminatgulv fra Kronotex må være godt synlige og ha en størrelse på minst 1 cm2. Overflaten med mønsteret må
være slitt helt ned. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for slitasje langs kanten av bordene eller for uvanlig eller uvettig bruk, og ikke for skader som oppstår som følge
av mekaniske påkjenninger.
Garantiens gyldighet avhenger av at Kronotexgulvet rengjøres jevnlig og vedlikeholdes slik det er beskrevet i instruksene for behandling av gulvet. Krav som skal dekkes av
garantien må fremlegges innen 30 dager etter at skaden er konstatert. Original kvittering fra forhandler skal være vedlagt. Kronotex forbeholder seg retten til å inspisere
det aktuelle gulvet i forbindelse med at et krav behandles.

Vår garanti
Kronotex vil erstatte det skadde elementet med et nytt i de tilfeller som omfattes av garantien. Dersom gulvet det gjelder er tatt ut av produksjon, kan kjøperen få en erstatning til tilsvarende verdi fra Kronotex nåværende produktutvalg. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for øvrige skader, slik som skader som måtte oppstå i forbindelse
med montering eller fjerning, eller for dekning av transportutgifter for skadde Kronotex laminatgulv.

Produksjon og produktkontroll er i samsvar med D
 INEN13329|14978. Vi forbeholder oss retten til tekniske modifikasjoner. Av januar 2
 016.
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Kronotex er en av verdens største laminatprodusenter og er en del av SwissKrono.
Fra starten i 1993 og frem til i dag har Kronotex stått for innovative og spennende
produkter innen laminatgulv. Mange av dem helt unike i bransjen. En jevn strøm
av nyheter og et ønske om alltid å forbedre både design og brukervennlighet,
har gjort Kronotex laminatgulv til mange forbrukeres favoritt. Vi er sikre på at
også du vil finne ditt drømmegulv i Kronotex kolleksjonen.

Distributør: RBI Gulv - Kundeservice + 47 06250 - kundeservice@rbi.no - kronotex.no

