
C
L

A
S

S
.3

1
/0

5
/0

7
/P

L

KARTA GWARANCYJNA

............................................
Pieczêæ  punktu  sprzeda¿y

(nazwa, adres, telefon)

Wype³nia  sprzedawca

...................................................
Podpis  kupuj¹cego

(akceptujê  warunki  gwarancji)

Wype³nia  kupuj¹cy

Data  zakupu         ........................................................

Numer  rachunku  .........................................................

                               2Iloœæ  m .........................................................

                             .........................................................

Telefon                .............................................................

Adres                   ............................................................

                            .............................................................

Imiê  Nazwisko   .............................................................

                            ............................................................

                             .........................................................Nazwa kolekcji

Gwarancja
w pomieszczeniach

mieszkalnych

Gwarancja
w pomieszczeniach

u¿ytecznoœci
publicznej

30 LAT 5 LAT

10 LAT 2 LATA

15 LAT 3 LATA

ZAKRES  GWARANCJI:
CLASSEN  gwarantuje, ¿e:

2 Powierzchnia pod³ogi laminowanej nie przetrze siê na  powierzchni wiêkszej ni¿ 1 cm
podczas normalnego jej u¿ytkowania i pielêgnacji zgodnej z zaleceniami  producenta, 
tzn. nale¿y u¿ywaæ jedynie œrodków czystoœci firmy Classen (nie wolno stosowaæ 
œrodków czystoœci zawieraj¹cych detergenty i/lub woski oraz past poleruj¹cych itp.).
Uszkodzenia widoczne na krawêdziach paneli nie podlegaj¹ ochronie gwarancyjnej. 

Aby  gwarancja  by³a  wa¿na, musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce  warunki:
Panele  pod³ogowe  przed  zamontowaniem  musz¹ byæ przechowywane w  warunkach  
zalecanych  przez  producenta.
Pod³oga musi byæ zainstalowana zgodnie z instrukcj¹ monta¿u wydan¹ przez 
producenta.
Do  monta¿u  pod³ogi  zastosowano  wy³¹cznie  akcesoria  wymagane przez  producenta
Zastosowano  wy³¹cznie  materia³y  podk³adowe zalecane  przez producenta: np. g¹bka  

3poliuretanowa o gêstoœci min. 32 kg/m , folia  paroizolacyjna, p³yta pod³ogowa izolacyjna. 
Pod³oga  jest  zastosowana  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem.
Szkoda  bêd¹ca powodem  reklamacji  nie  jest  wynikiem uszkodzeñ mechanicznych. 

Panele  pod³ogowe, których  wady  by³y  mo¿liwe  do  ustalenia  przed  zamontowaniem  
nie podlegaj¹ gwarancji. W takim przypadku Classen-Pol S.A. nie ponosi 
odpowiedzialnoœci za koszty zwi¹zane z demonta¿em, monta¿em, transportem towaru 
oraz utraconymi korzyœciami.
W przypadku reklamacji nale¿y dostarczyæ do punktu sprzeda¿y  prawid³owo wype³nion¹ 
kartê gwarancyjn¹ oraz  oryginalny  dowód  zakupu  paneli  pod³ogowych.
Ochrona gwarancyjna swoim zasiêgiem obejmuje teren RP.
Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ 
kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci z umow¹.
Kupuj¹cy traci uprawnienia gwarancyjne, je¿eli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie 
w ci¹gu miesi¹ca od jej wykrycia.



Cieszymy siê, i¿ zdecydowali siê Pañstwo na zakup naszych paneli pod³ogowych. Gratulujemy 
wyboru i mamy nadziejê, ¿e bêd¹ Pañstwo zadowoleni z naszej pod³ogi przez wiele lat.
Aby jak najd³u¿ej u¿ytkowaæ zakupione panele pod³ogowe, nale¿y przed rozpoczêciem pracy 
dok³adnie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Ogólne zasady korzystania z paneli pod³ogowych
Nie wolno dopuszczaæ do gwa³townych zmian klimatycznych pomieszczenia. Warunki idealne to 
temperatura 20°C oraz wilgotnoœæ wzglêdna powietrza 50-60% (normalne warunki mieszkalne).
Nie wolno stawiaæ doniczek z roœlinami pokojowymi bezpoœrednio na pod³odze . Zawsze nale¿y stosowaæ 
podstawki.
Nale¿y unikaæ d³ugiego kontaktu paneli z cieczami a w szczególnoœci ze stoj¹c¹ wod¹, gdy¿ mo¿e to 
trwale uszkodziæ pod³ogê. Drobne zarysowania powstaj¹ce w zwi¹zku z u¿ytkowaniem pod³ogi 
laminowanej nale¿¹ do zjawisk normalnych, których nie da siê ca³kowicie wyeliminowaæ. Œlady te mo¿na 
jednak zminimalizowaæ stosuj¹c specjalne filcowe podk³adki pod nogi krzese³, sto³ów, mebli, a w okolicy 
wejœcia poprzez zastosowanie wycieraczki. Strefy szczególnie nara¿one na zniszczenie (np. pod³oga 
pod krzes³em na kó³kach) mo¿na dodatkowo zabezpieczyæ stosuj¹c specjalne maty ochronne.
Paneli pod³ogowych nie wolno dodatkowo lakierowaæ ani polerowaæ.
W zale¿noœci od rodzaju pod³o¿a mog¹ wystêpowaæ wy³adowania elektrostatyczne. W takim przypadku, 
pomocne mo¿e siê okazaæ odpowiednie przygotowanie pod³o¿a, np. z materia³u nie przewodz¹cego, 
albo specjalna pielêgnacja powierzchni pod³ogi.
Przed po³o¿eniem pod³ogi nale¿y upewniæ siê, czy pod³o¿e jest ca³kowicie suche i równe.
Panele pod³ogowe nale¿y przechowywaæ w suchym, ogrzewanym pomieszczeniu, najlepiej na jego 
œrodku (w odleg³oœci przynajmniej 1 metra od œcian). 
Otwarte lub uszkodzone opakowania nale¿y szczelnie zakleiæ taœm¹ klej¹c¹.
2-3 dni przed monta¿em zakupionych paneli pod³ogowych konieczna jest ich aklimatyzacja. W tym celu 
bezpoœrednio po umieszczeniu paneli w miejscu przeznaczenia, zamkniête paczki nale¿y u³o¿yæ w stos 
krzy¿owy na œrodku pomieszczenia o temperaturze min. 18°C i wilgotnoœci wzglêdnej maks. 75%.
Przed rozpoczêciem uk³adania nale¿y sprawdziæ, czy poszczególne elementy pod³ogi nie wykazuj¹ 
widocznych usterek.
W przypadku nowych posadzek nale¿y sprawdziæ wilgotnoœæ pod³o¿a przy pomocy wilgotnoœciomierza. 
Pod³o¿e uwa¿a siê za wilgotne, je¿eli wilgotnoœæ jastrychu cementowego przekracza 1,8 CM%, 
a anhydrytowego 0,3 CM%. W takiej sytuacji pod³o¿e nie nadaje siê do uk³adania paneli.
Wszystkie nierównoœci pod³o¿a nale¿y wyrównaæ. Na pod³o¿ach mineralnych (beton, jastrych) trzeba 
wykonaæ izolacjê paroszczeln¹ z folii polietylenowej o gruboœci min. 0,15 mm. Izolacja jest równie¿ 
niezbêdna, je¿eli w pomieszczeniu wykonano wodne ogrzewanie pod³ogowe. Pomieszczenia na 
parterze (w przypadku braku piwnicy) nale¿y zabezpieczyæ foli¹ paroizolacyjn¹ o gruboœci min. 1,2 mm. 
Przy œcianach foliê nale¿y zawin¹æ do góry. Poszczególne pasy folii nale¿y po³¹czyæ na zak³adkê (ok. 10 
cm), a miejsca ³¹czenia uszczelniæ taœm¹ klej¹c¹.
Je¿eli pomiêdzy pod³o¿em a panelami ma byæ u³o¿ona poœrednia warstwa organiczna (np. z p³yt 
wiórowych), to izolacjê nale¿y umieœciæ pod t¹ warstw¹. Na izolacji paroszczelnej lub p³ytach wiórowych 
nale¿y u³o¿yæ podk³ad wyciszaj¹cy (p³yty izolacyjne, korek itp.). Maksymalna gruboœæ materia³u 
podk³adowego mo¿e wynosiæ 3mm.

Uk³adanie pod³ogi
Instrukcja uk³adania znajduje siê na odwrocie etykiety w ka¿dej paczce z panelami.

Ogólne wskazówki dotycz¹ce uk³adania paneli
D³u¿szy bok paneli nale¿y uk³adaæ zawsze w kierunku padania œwiat³a (prostopadle do okna).
Panele nale¿y uk³adaæ w odstêpie 10 mm od œcian i wszelkich elementów zainstalowanych na sta³e, 
tj. schodów, rur grzewczych itp. (tzw. szczelina dylatacyjna).
Ostatni rz¹d paneli nie mo¿e byæ wê¿szy ni¿ 10 cm. Z tego powodu w zale¿noœci od wykonanych obliczeñ 
konieczne mo¿e siê okazaæ odpowiednie przyciêcie pierwszego rzêdu paneli. 
Odciête kawa³ki paneli nadaj¹ siê do uk³adania, jeœli ich d³ugoœæ wynosi przynajmniej 40 cm.
Wzajemne przesuniêcie ka¿dego panelu wzglêdem panelu równoleg³ego powinno wynosiæ co najmniej 
40 cm.
Poszczególnych paneli nie wolno dobijaæ! Przy uk³adaniu nie wolno u¿ywaæ m³otka ani innych tego typu 
narzêdzi, nie wolno równie¿ wsuwaæ poziomo jednego panelu w drugi (grozi to uszkodzeniem po³¹czeñ). 
Prawid³owe ³¹czenie paneli gwarantuje mo¿liwoœæ ich wielokrotnego demonta¿u i ponownego monta¿u.

2W pomieszczeniach o powierzchni wiêkszej ni¿ 55m  wszystkie szczeliny dylatacyjne musz¹ mieæ 
minimum 15 mm szerokoœci. W przypadku takich pomieszczeñ nale¿y równie¿ wykonaæ dodatkowe 

szczeliny dylatacyjne wewn¹trz pomieszczenia. Szczeliny te maskuje siê nastêpnie specjalnymi 
listwami.

Uk³adanie pod³ogi w pomieszczeniach z wodnym ogrzewaniem pod³ogowym
Jastrych musi byæ prawid³owo wykonany i dostatecznie wyschniêty. W tym celu przed wykonaniem 
koniecznej paroizolacji z folii polietylenowej o gruboœci min 0,15 mm, nale¿y przeprowadziæ test 
ogrzewania (dotyczy w równym stopniu nowych, jak i starych jastrychów). Temperaturê pocz¹tkow¹ 
podwy¿sza siê w takim wypadku codziennie o ok. 5°C. Nastêpnie przez 7 dni utrzymuje siê temperaturê 
45°C, po czym obni¿a j¹ codziennie o ok. 5°C. Po ostatnim obni¿eniu temperatury, ogrzewania nie 
za³¹cza siê przez 7 dni. Po up³ywie tego czasu pod³ogê w ci¹gu 4 dni ponownie ogrzewa siê do 45°C, ¿eby 
nastêpnie obni¿yæ temperaturê do 25°C. Temperatura powierzchni powinna wynosiæ 18°C, a wzglêdna 
wilgotnoœæ powietrza ok. 50-60%. Po u³o¿eniu pod³ogi nale¿y utrzymywaæ sta³¹ temperaturê przez ok. 4-5 
dni. Po takim procesie, ogrzewanie pod³ogowe mo¿na normalnie eksploatowaæ. Nie zaleca siê uk³adaæ 
paneli na pod³ogach z ogrzewaniem elektrycznym. W takim przypadku gwarancja traci wa¿noœæ.

Panele ³¹czone bez u¿ycia kleju mo¿na od razu po u³o¿eniu w pe³ni obci¹¿aæ. Po ok. 2 godzinach od 
zakoñczenia uk³adania nale¿y usun¹æ klocki dystansowe. Szczeliny dylatacyjne przy krawêdziach nale¿y 
zakryæ listwami przyœciennymi (np. listwami Nova). Listwy mocuje siê do œciany, nigdy nie do pod³ogi. 
W przypadku pod³ogi laminowanej, miêdzy pod³og¹ a listw¹ najlepiej pozostawiæ odstêp 1 mm. 
Po u³o¿eniu, gotow¹ pod³ogê nale¿y zamieœæ, usuwaj¹c z niej resztki materia³u. Nastêpnie zmyæ ca³¹ 
pod³ogê ciep³¹ wod¹ z dodatkiem œrodka do mycia paneli pod³ogowych Classen i przetrzeæ do sucha 
miêkk¹ szmatk¹. Nie wolno stosowaæ œciereczek z mikrow³ókna (tzw. mikrofazy)!

Gwarancja
Producent zapewnia ochronê gwarancyjn¹ na wypadek uszkodzeñ powsta³ych w wyniku œcierania. 
Warunki gwarancji: Poprzez uszkodzenie powsta³e w wyniku œcierania rozumie siê ca³kowite przetarcie 
warstwy dekoracyjnej na powierzchni przynajmniej 1 cm2. Uszkodzenia widoczne na krawêdziach paneli 
nie podlegaj¹ ochronie gwarancyjnej. 
Nie wolno uk³adaæ paneli, na których jeszcze przed u³o¿eniem widoczne by³y uszkodzenia i ró¿nice 
kolorystyczne. Koniecznym warunkiem gwarancji jest zastosowanie siê do wszystkich wskazówek 
zawartych w niniejszej instrukcji. Nale¿y zadbaæ o odpowiedni system przechwytywania zanieczyszczeñ 
(wycieraczki przy wejœciu do pomieszczeñ). Gwarancja obejmuje wy³¹cznie przetarcia powsta³e w trakcie 
u¿ytkowania paneli w warunkach typowego dla danego typu pomieszczeñ obci¹¿enia. Zastosowanie 
paneli w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, a wiêc ³azienkach, saunach itp. powoduje wygaœniêcie 
ochrony gwarancyjnej. Uszkodzenia powsta³e w wyniku oddzia³ywania zbyt du¿ych obci¹¿eñ, czynników 
mechanicznych b¹dŸ zwi¹zane z nieprawid³owym u¿ytkowaniem, w tym niew³aœciw¹ pielêgnacj¹, nie 
podlegaj¹ ochronie gwarancyjnej. W celu udokumentowania w³aœciwej pielêgnacji nale¿y przedstawiæ 
dowody zakupu zalecanych przez producenta œrodków pielêgnacyjnych, wystawionych w okresie 
powstania reklamowanego uszkodzenia. Ka¿da reklamacja musi byæ zg³oszona na piœmie w ci¹gu 30 dni 
od dnia wyst¹pienia wady. Do reklamacji nale¿y do³¹czyæ orygina³ rachunku. Przed uznaniem roszczeñ 
z tytu³u gwarancji producent zastrzega sobie prawo przeprowadzenia oglêdzin w miejscu wyst¹pienia, 
czego dokona samodzielnie lub przez osoby trzecie. Reklamacja wymaga dok³adnego opisu wady. 

Zakres gwarancji
W razie stwierdzenia przypadku objêtego ochron¹ gwarancyjn¹ uszkodzone elementy zostan¹ 
nieodp³atnie naprawione lub wymienione na nowe za poœrednictwem sklepu, w którym zosta³y zakupione  
(wyboru dokonuje producent). Je¿eli panele danego typu (o konkretnym wzorze) zosta³y wycofane 
z produkcji, to producent zast¹pi uszkodzone elementy panelami aktualnie produkowanymi o tej samej 
wartoœci. W razie uznania roszczenia gwarancyjnego, gwarancja obowi¹zuje od nowa (na partiê paneli, 
które zosta³y wymienione). Gwarancja obejmuje panele sprzedane i u¿ytkowane na terytorium RP. 
Gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych 
z niezgodnoœci towaru z umow¹.


