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BENDROSIOS GARANTIJOS SĄLYGOS 
 
 

TAIKOMOS „GRABO JIVE“, „VIKING“, „EMINENCE“ IR „JOLL-E“  
PARKETUI, GAMINAMAM „GRABOPLAST LTD.“ 

 

Visiems standartiniams savo gaminiams suteikiame 5 metų garantiją nuo pagaminimo datos arba penkerių metų 
garantiją paviršiaus apdorojimui (įprasto naudojimo sąlygomis) ir 30 metų garantiją konstrukcijai nuo grindų paklojimo 
datos, jei: 
 
 

Transportavimas, sandėliavimas prieš naudojant 
 

 

 gaminys pristatomas uždaroje transporto priemonėje (apsaugant prekes nuo tiesioginio oro sąlygų 
poveikio); 

 įrodoma, kad oro temperatūra ir santykinis drėgnumas sandėlyje užtikrina 8–10 % subalansuotą medienos 
drėgnumą (45–60 % santykinį drėgnumą 18–24 °C temperatūroje) iki grindų klojimo; 

 
 

Grindų klojimas, klojimo sąlygos 
 

 

 laikomasi visų klojimo instrukcijose nurodytų techninių parametrų; juodgrindžių lygių skirtumas ne 
didesnis kaip 2 mm; 

 juodgrindžių ir sienų drėgnumas ne didesnis kaip 2 CM%; 
 paliekami pakankami plėtimosi tarpeliai nuo sienų ir kitų konstrukcinių komponentų; 
 jei naudojamas grindinis šildymas, prašoma nurodyti, kaip buvo laikomasi juodgrindžių paruošimo ir 

šildymo pradžios instrukcijų. Montuojant parketą šildomoms grindims, išplėstinės instrukcijos teiraukitės 
prekybos vietoje. 

 parketlentės su buko danga neklojamos patalpose su grindiniu šildymu; 
 parketlentės neklojamos patalpose, kuriose naudojamas vanduo (pvz., vonios kambaryje, saunoje); 
 parketlentės naudojamos įprastinėse gyvenamosiose patalpose, įprastinėmis vidinio klimato sąlygomis 

(18–24 °C, 40–60 % santykinis drėgnumas)); 
 klojant parketą registruojamos aplinkos sąlygos (temperatūra, santykinis oro drėgnumas, juodgrindžių ir 

sienų drėgnumas); 
 

 

Priežiūra 
 

 

 parketas valomas šiek tiek sudrėkinta šluoste, vengiama trynimo naudojant vandenį; 
 vandenyje netirpstančios medžiagos valomos jų tirpikliais, bet nenaudojamos stiprios korozinės 

medžiagos; 
 nenaudojamas cheminis valymas; 
 

 

Garantijos praradimo priežastys 
 

 

 neprofesionalus klojimas; 
 trynimas naudojant vandenį; 
 vandens patekimas ant parketo arba gretimų konstrukcinių komponentų dėl gedimo, užtvindymo arba 

nuotėkio; 
 statybinių konstrukcijų drėgmės poveikis, turintis įtakos parketinių grindų drėgnumui; 
 agresyvių valiklių (stiprių korozinių medžiagų) naudojimas; 
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 neįprastas mechaninis poveikis; 
 nepakankamas klojimo darbų vykdymo sąlygų tinkamumo dokumentavimas. 

 

 

Kitos sąlygos 
 

 
Šis parketas pagamintas iš medžio, todėl net ir kiekvienoje kokybės klasėje gali būti nedidelių skirtumų bei struktūrinės 
įvairovės, būdingos natūraliai medienai. Savo klientų ir grindų klojėjų prašome išvyniojus patikrinti kiekvieną parketlentę. 
Garantija netaikoma matomiems parketo paviršiaus trūkumams, jei toks paviršius buvo klojamas neatrenkant lentų. Jei 
parketlentės jūsų netenkina ir neatitinka parodyto pagaminto parketo dizaino, jos bus pakeistos nemokamai. Mūsų 
garantija netaikoma žalai, kurią padaro aukštakulniai bateliai, sunkūs baldai ar įranga, kėdės su ratukais, naminiai gyvūnai 
arba smūgiai ir įbrėžimai aštriais ar smailiais daiktais. 
 
Paviršiaus padengimas saugo viršutinį sluoksnį. Dėl ilgalaikio naudojimo ši danga nusidėvi, todėl jai garantija netaikoma. 
Jei atrodo, kad danga (lako sluoksnis) nusidėvėjo, ją reikia laiku atnaujinti (visą ar dalį), kad ji ir toliau galėtų atlikti 
apsauginę funkciją (apdorojant arba šlifuojant ir pakartotinai lakuojant). Pagamintų parketlenčių paviršius padengiamas 
septyniais sluoksniais, todėl jų nereikia pakartotinai lakuoti iš karto po klojimo. Jei nusprendžiate pakartotinai lakuoti 
gaminį, papildoma garantija lakavimui netaikoma. Negalime prisiimti atsakomybės už žalą, kurią padaro didelis karštis, 
didelis drėgnumas, sausas klimatas arba greiti šių veiksnių pokyčiai, taip pat už spalvos išblukimą dėl saulės šviesos arba 
medienos senėjimo. Garantija netaikoma silpniems garsams, atsirandantiems dėl natūralaus medienos judėjimo. 
 
Jei bet kuris standartinis mūsų parketas neatitinka reikalavimų, paprastai keliamų atitinkamos kokybės klasės parketui, 
mes pasiliekame teisę patikrinti skundus parketo klojimo vietoje ir, jei pretenzija yra pagrįsta, šalinti trūkumą arba 
pakeisti parketą naudodami nuosavas medžiagas ir savo lėšomis, bet neatlyginsime papildomų su parketu susijusių 
išlaidų arba išlaidų dėl vėlavimo apsigyventi.  


