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För mer info, kontakta oss på info@organowood.com 
eller +46 (0)8 6740080 OrganoWood AB, Linjalvägen 9, 
187 66 Täby

SÅ FUNGERAR 

DEN 10-ÅRIGA RÖTSKYDDSGARANTIN

FH 180827



FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA, KRÄVS:

Att garantisedel från inköpsstället samt kvitto/faktura kan uppvisas.
Vid utlämnandet ska säljaren upplysa kunden om att spara samtliga köpehandlingar.

Att man följt monterings- och  
användningsinstruktionerna  
enligt OrganoWood®s monteringsan-
visning på www.organowood.com.
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Viktiga handlingar
Garantisedel/kvitto/faktura
Konsumenten ska erhålla kvitto/faktura och även en särskild garantisedel. Enklast är  
att säljaren häftar ihop dessa dokument vid köpet. Vid åberopande av garanti måste  
konsumenten uppvisa kvitto eller faktura i ihop med garantisedel. På garantisedeln  
ska det tydligt beskrivas varan som konsumenten köpt.

ORGANOWOOD®-MODIFIERAT VIRKE 
MED 10-ÅRS RÖTSKYDDSGARANTI

För frågor kring garantin, kontakta OrganoWood AB på:
OrganoWood AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby
+46 (0)8 6740080, info@organowood.com

Att om kapning, håltagning och  
annan mindre bearbetning sker 
skall de bearbetade ytorna  
behandlas med OrganoWood® 01. 
Träskydd: Flam- och rötskydd.  
OrganoWood®s garanti förloras om 
annan bearbetning görs, t ex. klyv-
ning eller annan längsgående bear-
betning som hyvling och profilering.

Att virket är monterat minst 30 cm 
ovan mark.



För frågor kring garantin, kontakta OrganoWood AB på:
OrganoWood AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby
+46 (0)8 6740080, info@organowood.com

SÅ HÄR SER GARANTIN UT:

HUR LÄNGE GÄLLER GARANTIN? 
OrganoWood AB tillhandahåller för alla konsumentköp (definierad enligt  
konsumentköplag och konsument-tjänstlag) en 10-årig rötskyddsgaranti på  
OrganoWood®-modifierat virke.

FÖR HUR STORA BELOPP GÄLLER GARANTIN? 
Garantin innebär att OrganoWood AB ersätter det  
angripna virket med nytt virke till ett värde av  
maximalt 20 000 SEK.

NÄR GÄLLER GARANTIN? 
Garantin gäller för trä som är utsatt för väder och vind eller kondens, men ej för trä i 
kontakt med mark eller permanent i vatten. Exempel på användningsområden är  
trall- eller fasadvirke. Rötskyddsgarantin innebär att OrganoWood AB garanterar att  
OrganoWood®-modifierat virke ej skall bli så angripet av röta att det blir satt ur sin  
funktion, för det produkten är ämnad för, under 10 års användning i Sverige. Garantin  
gäller således inte för mögelsvamp eller andra svampangrepp som kan växa på ytan 
av virket och är därmed av mer estetisk natur.


