
Tillykke – du har truffet et stærkt valg

Dit nye ege-tæppe er testet efter nogle af de skrappeste europæiske normer. Det  be tyder, at 
tæppet opfylder de strengeste krav til slidstyrke, udseendebevaring, nedtrædning, modstand 
mod stolebensmærker, dimensions ændring, lysægthed, antændelighed, luvfastholdelse, 
gnide- og shampooægthed, vandpletægthed samt statisk elektricitet.

Garanti
Ud over et testet og godkendt tæppe, garanterer egetæpper følgende:

–  5-års garanti mod gennemslid
–  10-års garanti mod gennemslid 

Garantien mod gennemslid omfatter almindelig slitage i henhold til tæppets deklarerede 
egnethed og anvendelsesområde.

Garantien er gældende under følgende forudsætninger: 

Anvendelsesområde
Produktet har henholdsvis 5- og 10-års skriftlig garanti, når de anvendes i private hjem inden 
for tæppets anvendelsesområde. På bagsiden er det angivet hvilken garanti, produktet er 
omfattet af. 

Vedligeholdelse
Tæppet skal være rengjort og vedligeholdt i overensstemmelse med egetæppers informa tions-
brochure. 

Sådan behandler du dit tæppe:

Pletfjerning
Følg disse simple råd, og undgå spor af pletter: 

–  Fjern pletter omgående. Dels for at lette pletfjerningen og dels for at undgå, at pletten 
spredes yderligere.

–  Spildte væsker suges op med en ren, hvid klud eller med hvidt køkkenrullepapir.
–  Bearbejd pletten fra yderkanten mod midten. 
–  Gør som beskrevet i den medfølgende pletnøgle.

Hvis det ikke lykkes dig at rense tæppet, som beskrevet, kan du ringe til egetæppers kvalitets-
afdeling for råd og vejledning. Telefonrådgivning på tlf.: 97 11 88 11.

Vedligeholdelse
Alle tæpper bliver snavsede med tiden. Derfor gælder det om at vælge en praktisk farve 
til formålet og komme snavset i forkøbet ved at bruge dørmåtter og sørge for regelmæssig 
støvsugning.

Mindre tilsmudsning
Mindre tilsmudsning, som skyldes snavs og ikke spildte væsker o.l., kan renses med særlige 
tørrensemidler til tæpper eller med ekstraktionsmaskine. Spørg hos tæppeforhandleren og 
følg brugsanvisningen.

Større tilsmudsning
Det bedste resultat opnås ved påskuring af luven med en særlig skuremaskine og tæpperens. 
Herefter anvendes ekstraktionsmaskine, som gennemskyller tæppet med rent vand og suger 
rensemidlet og snavset op. Ekstraktions- og skuremaskiner kan lejes hos tæppe forhandleren. 
Følg nøje brugsanvisningen, og anvend kun anbefalede rensemidler.

Læs også garantibetingelserne på bagsiden.

Brug ege pletfjerner
–  Sug så meget som muligt op med en ren, hvid 

klud eller hvidt køkkenrulle papir.
–  Påfør ege pletfjerner, indtil pletten ikke  længere 

smitter af på kluden/papiret.
–  Slut af med at duppe med rent vand, og sug 

op med papir. Hæld evt. kartoffelmel på til 
sidst og støvsug efter 1 døgn.

Brug rensebenzin
Anvend en gennemvædet, hvid klud og gå 
forsigtigt til værks.

Brug acetone
–  Sug så meget som muligt op med en ren, hvid 

klud eller hvidt køkkenrullepapir.
–  Dup/gnid med en klud vædet med acetone.
–  Gentag behandlingen, indtil pletten ikke 

 længere smitter af på kluden/papiret.
–  Vigtigt: Hæld aldrig acetone eller andre 

rensemidler direkte på tæppet (følg brugs-
anvisningen eller spørg tæppeforhandleren)

Brug specialmiddel
Rustfjerningsmidler kan købes hos materialisten. 
Følg nøje anvisningerne.

Brug specialmiddel
–  Fjern så meget som muligt med en tør, ren, 

hvid klud eller hvidt køkkenrullepapir.
–  Anvend et specielt tuschfjerningsmiddel, der 

fås hos materialisten. Følg nøje emballagens 
brugsanvisning.

Skrabes af/brug acetone
–  Fjern mest muligt ved afskrabning med kniv og 

støvsug grundigt.
–  Dup/gnid med en klud vædet med acetone
–  Gentag behandlingen, indtil stearinen er 

 fjernet. Det kan lade sig gøre - trods besvær.



Garantibevis

5- og 10-års garanti mod

gennemslid 

5 og 10 år
ege standard boligprodukter

Hvad dækker garantien?

Garantien dækker 5 eller 10 år fra købsdatoen mod gennemslid. Såfremt garantien udløses, 
erstatter egetæpper a/s tæppet med et nyt tæppe af tilsvarende værdi og dækker desuden 
omkostningerne for montering. Garantien dækker dog ikke følgeomkostninger som husleje-
tab, ind- og udflytning af møbler, ændringer af installationer, drifttab etc.

Garantien omfatter ikke direkte skader på tæppet, som skyldes forkert montering, unormal 
slitage, vandalisme, forkert rensemetode, uegnede kemikalier, farveændring på grund af til-
smudsning, nedtrykning af luven eller luvvending samt skader forårsaget af grov uagtsomhed 
eller direkte forkert eller manglende vedligeholdelse.

Ved eventuel reklamation skal dette garantibevis med forhandlerfaktura afleveres til forhand-
leren, idet garantien ellers ikke kan gøres gældende. 

Denne garanti indskrænker ikke Deres lovmæssige rettigheder.

Produktnavn Dessinnr. 5-års garanti 10-års garanti

Forhandlerstempel

Købsdato:

(garantibeviset er kun gyldigt med forhandlerstempel, forhandlerfaktura og kvittering)

Din quick-guide til  pletfjerning 

Pletnøgle for ege-produkter

–  Find den plettype, du skal fjerne i kassen (Plet-
nøglen) nedenfor. 

–  Aflæs farven i kassen, eksempelvis sort eller lys 
grå. 

–  Find den kasse med pletfjerningsråd, der har 
samme farve som den aflæste farve på bag-
siden. 

Pletnøgle

Afføring Olie, svage pletter

Blod Opkast

Chokolade Rødbedesaft

Frugtjuice Smør

Kaffe Sodavand

Kakaomælk Sovs

Ketchup Te

Maling, vandbaseret Urin

Margarine Vin

Mælk Øl

Olie, kraftige pletter Skosværte

Neglelak

Rust

Blæk Tusch

Stearin
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Udfyldes af forhandleren


