
Vloeren 



Dagelijks huishoudelijk gebruik stelt hoge
eisen aan vloeren. Laminaatvloeren 
worden getest volgens de normen voor 
vloeren voor gebruik in huis en voor licht 
commercieel gebruik (EN 13329:2009). 
MARKYTA vloeren worden getest volgens 
de normen voor gebruik in huis en natte 
ruimtes en voor licht commercieel gebruik 
voor vloeren (EN 14041:2008) en voor 
wanden (EN 15102:2007). Onze vloeren 
voldoen aan strenge normen voor kwaliteit 
en duurzaamheid. Daarom kunnen wij een 
garantie van 15 jaar op GOLV, ÄNGSMARK, 
MYRMARK, GRÄSMARK en MARKYTA en 
10 jaar op PRÄRIE en TUNDRA bieden op 
normale slijtage in de omgeving waarvoor 
de vloer is gemaakt. Deze garantie is 
onderhevig aan de voorwaarden in deze 
brochure.
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Hoe lang is de garantie geldig?
De garantie op GOLV, ÄNGSMARK, MYRMARK, GRÄSMARK en 
MARKYTA vloeren is vijftien (15) jaar geldig, de garantie op 
TUNDRA en PRÄRIE vloeren is tien (10) jaar geldig, vanaf de 
datum van aankoop bij IKEA. Als bewijs van aankoop is de 
oorspronkelijke kassabon/aankoopnota vereist.

Wat valt onder deze garantie?
Wij garanderen dat het vloermateriaal bij normaal gebruik niet 
doorslijt, niet verbleekt onder invloed van zonlicht en dat er geen 
blijvende vlekken op komen. De garantie is geldig vanaf de datum 
van aankoop bij IKEA. Als bewijs van aankoop is de oorspronkelijke 
kassabon vereist.

GOLV, ÄNGSMARK, MYRMARK en GRÄSMARK vloermateriaal 
voldoet aan gebruikersklasse 32 van EN 13329 en is geschikt voor 
alle vloeren in een huis, behalve voor badkamers, vochtige kelders 
en ruimten met een afvoerputje. Het is ook geschikt voor normaal 
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commercieel gebruik, zoals vloeren in klaslokalen, kleine kantoren, 
boetieks en hotels.
MARKYTA tegels voldoen ook aan gebruikersklasse 32 van EN 14041 
en EN 15102 en is geschikt voor alle vloeren en wanden in een huis, 
tevens voor vochtige ruimtes. 
PRÄRIE en TUNDRA vloermateriaal voldoet aan gebruikersklasse 
31 van EN 13329 en is geschikt voor alle vloeren in een huis, 
behalve voor badkamers, keukens, vochtige kelders en ruimten 
met een afvoerputje. Het is ook geschikt voor kleine kantoren en 
vergaderruimten (lichte slijtage mogelijk). Het materiaal is niet 
geschikt voor winkels. 

Leggarantie
We zijn zo overtuigd van het gemak waarmee onze laminaat-
vloeren te leggen zijn, dat als je er niet in slaagt de vloer naar 
tevredenheid te leggen, we de vloer en alle bij IKEA gekochte 
accessoires van je terugkopen, uitgezonderd MARKYTA.

Wat valt niet onder deze garantie?
Deze garantie geldt niet als de vloer onjuist of onoordeelkundig 
is gebruikt, is aangepast of is gereinigd op onjuiste wijze of met 
onjuiste schoonmaakproducten. Deze garantie dekt geen normale 
slijtage, kerven of krassen, of schade als gevolg van stoten of 
ongelukken. Deze garantie geldt niet als de vloer niet is gelegd 
volgens de desbetreffende voorschriften van IKEA. Deze garantie 
geldt niet als de vloer is gelegd in een ruimte die niet valt onder 
de door IKEA aanbevolen ruimten. Deze garantie geldt niet als 
MARKYTA niet met MARKYTA lijm is bevestigd. Deze garantie dekt 
geen indirecte of incidentele schade.

Producten die niet onder de garantie vallen:
Geen.

Onderhoudsvoorschriften
Laminaatvloeren mogen niet worden geschuurd of (met was)
geboend. Het slijtbestendige oppervlak is makkelijk te reinigen 



6

en te onderhouden. Normale reiniging, zoals vegen, stofzuigen en 
droog afnemen volstaat als de vloer slechts licht verontreinigd is. 
Vlekken kan je verwijderen met een vochtig doekje. Zo nodig kan 
je de vloer dweilen met een mild schoonmaakmiddel en vervolgens 
drogen met een doek. Gebruik geen (groene) zeep, was of een 
poetsmiddel voor (tegel/ marmoleum/stenen) vloeren. Deze 
middelen laten een laagje achter dat vuil en stof aantrekt.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Bij eventuele schade, 
kan je een of meer planken vervangen. Laminaat verbleekt niet 
door het zonlicht, zodat je een oude door een nieuwe plank kan 
vervangen zonder last te hebben van kleurverschil.
Tip: Bescherm je vloer door de poten van je meubels van 
viltjes te voorzien. Voor meubels met wieltjes zijn er speciale 
vloerbeschermers. Je kan ook een deurmat bij de ingang leggen 
zodat er geen grind en steentjes in je kamer komen. Aangezien de 
onderkant van laminaatvloeren van hout is, moet je water altijd zo 
snel mogelijk opdweilen.

LET OP: giet nooit water direct op de laminaatvloer. 
Bij MARKYTA is dit geen probleem mits de tegels goed 
aaneengesloten zijn gelegd.

Wat zijn de garantievoorwaarden
Houd er, als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een 
artikel, rekening mee dat je de originele kassabon voor het product 
moet laten zien, en dat er geldt dat: • je rekening hebt gehouden 
met de termijn van twee maanden om je klacht aan ons bekend te 
maken; • de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste 
montage of van onjuist gebruik van het artikel, bijvoorbeeld
doordat je het hebt laten vallen of omgestoten, of dat je het hebt 
gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is of het 
niet goed hebt onderhouden; • de reden voor de klacht niet het
gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, 
zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl je het 
vervoerde, verkleuring van een lampenkap door zonlicht, het 
vochtig worden van een matras doordat de ruimte te vochtig is, 
dat het is aangestoten door een ander voorwerp; en/of • normale
slijtage van onze producten niet onder de garantieregeling valt.
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Toepassing van de plaatselijke wetgeving
We onderzoeken het product en bepalen of je probleem onder 
de garantie valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben 
om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantie-
voorwaarden is voldaan. 
Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de 
garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product
te repareren. Als dat niet lukt, niet kan of reparatie niet realistisch 
is, proberen wij om het product te vervangen door een ander 
artikel.

Als we het product niet (tijdig) kunnen repareren of vervangen, 
mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het
probleem met het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van 
het product terug. Anders kan je ook teruggave van een deel van 
het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding 
staan tot het probleem met het product. 

Ook als het probleem betrekking heeft op een onderdeel van het 
product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt 
bovenstaande procedure.

Los van de garanties behoud je altijd de rechten die je op grond 
van de wet hebt. 

Onderhoudsvoorschrift
Om aanspraak op de garantie te kunnen maken dien je de 
specifieke onderhoudsvoorschriften voor elk product op te volgen.

Hoe ons te bereiken als je service nodig hebt
Neem contact met ons op via IKEA.nl/klantenservice of als 
je naar de klantenservice in de winkel wilt; het adres van de 
dichtstbijzijnde vestiging vind je in de IKEA catalogus of op 
IKEA.nl



BEWAAR DE KASSABON
Dit is je aankoopbewijs. Zonder de bon kan  
je geen aanspraak maken op garantie.
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