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FREVINI toodetud puitpõrandad on kvaliteetsed ja valmistatud looduslikust puidust. Neid põrandaid 
iseloomustab suur praktiline ja esteetiline väärtus. 

Tootja garantii põrandatele kehtib juhul, kui on hooldamisel ja kasutamisel on järgitud alljärgnevaid juhiseid. 

• Puitpõranda korral peab ruumi temperatuur olema 18–24 °C. 
• Ruumi suhteline niiskus peab olema 40–60%. 
• Kui põranda kasutamise ajal ei kontrollita ruumi temperatuuri ja niiskust, hõlmab garantii ainult puidu 

loomulikku paisumist. 
• Põranda hooldamiseks tuleb kasutada ainult selleks ette nähtud vahendeid – puhastusvahendeid ja 

muid hooldustooteid, mis sobivad lakitud puitpõranda jaoks. 
• Paigutage välisukse ette uksematid nii sisse kui ka välja, et jalgadega ei kantaks sisse pori ja mustust, 

mis võib põhjustada märkimisväärset kulumist. 
• Kasutamise käigus tekkivad mehaanilised kahjustused ei kuulu garantii alla. 
• Igapäevane korrashoid peaks piirduma tavapärase tolmuimemise või põrandapesuga. 
• Hoolduse sagedus oleneb põranda kasutamise intensiivsusest. 
• Põranda pinnale sattunud liiv tuleb eemaldada. Põrandale jäänud liiv võib kriimustada lakikihti ning 

tekitada puidu pinnakihile väiksemaid sälke ja kriimustusi. Liiva tõttu tekkinud kriimustused ei kuulu 
garantii alla. 

• Kasutage tolmu eemaldamiseks pehmet kuiva harja. Samuti võib kasutada kergelt niisket lappi koos 
lakitud puidu jaoks sobiva põrandapuhastusvahendiga või ilma selleta. Põrandale ei tohi pärast 
puhastamist mingil juhul jääda niiskeid jälgi. Veest või muudest vedelikest tingitud põrandakatte 
kahjustused ei ole alus garantiinõude esitamiseks. 

• Põrandaga vahetult kokku puutuva mööbli ja muude sisustuselementide alla tuleks liimida 
viltpadjakesed. 

• Ratastega toolide ja muude mööbliesemete all tuleks kasutada plastist alusmatti või põrandavaipa, et 
kaitsta puitpõrandat mehaaniliste kahjustuste eest. 

• Ruume, kuhu põrand on paigaldatud, tuleks niiskuse stabiliseerimiseks sageli õhutada. 
• Mingil juhul ei tohi puitpõrandat katta PE-kile ega muu materjaliga, millest niiskus ja õhk läbi ei pääse. 
• Ei võeta vastu nõudeid seoses puidu värvitooni muutumisega valguse (ultraviolettkiirguse) toimel. 
• Põranda võib uuendamiseks üle lihvida ning katta teise laki- või õlikihiga. Tootja kiidab heaks 

puitpõranda jaoks ette nähtud lakkide kasutamise, kui neid tarvitatakse pealekandmisjuhiste kohaselt. 
Puidu pinnakihi eemaldamist hõlmavate uuendamiskordade arv oleneb mehaanilise kahjustuse 
sügavusest. Enne mehaanilise uuendamise (hõõrumise või lihvimise) alustamist tuleks põranda 
seisukorda analüüsida, et teha kindlaks, kas mehaaniline uuendamine on vajalik ja õigustatud. 
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• Eespool toodud soovituste järgimata jätmisel kaotab materjalidele ja teenustele antud garantii 
kehtivuse. 

• Põrandaküttesüsteemi peal lubab tootja kasutada ainult liimpaigaldusega FREVINI põrandaid. 
• Põrandakütte kasutamisel tuleb järgida juhendit „FREVINI – põrandakütte eritingimused”. 
• Kui soovite lisateavet FREVINI põranda paigaldamise kohta põrandaküttesüsteemi peale ja 

paigaldusjuhiseid, vaadake veebisaiti aadressil www.frevinistudio.com. 

Müüja ja tootja antud garantii kaotab kehtivuse, kui omanik ei teata defektist 14 päeva jooksul pärast selle 
ilmnemist. 

OLULINE. Kasutaja peab tagama, et puhastustöötajad on tuttavad nende FREVINI lakitud põrandate 
korrashoiu-, kasutus- ja hooldustingimustega. 

 


