
A N T I - F AT I G U E  S Y S T E M

TM

AFS

GULV BESKYTTELSE TIL KONTOR 
OG HJEM, AF EKSPERTER

ERGONOMISK YDEEVNE
MAKSIMAL AFLASTNING

ANTIMIKROBIEL BESKYTTELSE



FLOORTEX
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FLOORTEX STOLEUNDERLAG ER PRODUCERET I EUROPA  
MED STORT HENSYN TIL MILJØET.  

FABRIKKEN ER FORSYNET MED OP TIL 30%   
VEDVARENDE ENERGI, FRA DERES EGEN VINDMØLLE OG  

DE GENANVENDER MATERIALER, I STØRST MULIGT OMFANG, 
 UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN.

FLOORTEX ER SÅ SIKKER PÅ DERES  
MARKEDSLEDENDE KVALITET AF PRODUKTER, AT DE 
TILBYDER EN FORLÆNGET BEGRÆSET GARANTI, PÅ 
STØRSTEDELEN AF DERES STOLEUNDERLAG OG PÅ 

ALLE DERES AFLASTNINGSMÅTTER.  
PÅ SIDSTE SIDE I KATALOGET, FINDER DU EN  

OVERSIGT OVER GARANTIERNE. 



Stå op, for dit helbred!
Aflast belastning og stress på dine fødder, ben, knæ og ryg og 
stå op længere, med Floortex ergonomiske måtter.
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AFLASTNINGSMÅTTER

FLOORTEX EKSPERTER I ERGONOMISKE DESIGNS, HAR 
UDVIKLET AKTIVE AFLASTNINGSMÅTTER, SOM GØR AT DU 

SPONTANT OG UBEVIDST, HELE TIDEN ER AKTIV!
DU FLYTTER DIG RUNDT PÅ MÅTTEN,  

UDEN AT TÆNKE OVER DET.  
DET ER DET, SOM GØR AFS-TEX MÅTTER SÅ ENESTÅENDE.



AFLASTNINGSMÅTTER
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5000X

• Reducere presset på kroppen op til 54%
• Stimulerer blodcirkulationen til et højere stofskifte.
• Stimulerer lægmuskler.
• 20° ADA kompatibel skrå kant for sikkerhed.
• Anti-trætheds platform med en stærk og anti-bakteriel polyester overflade.
• Skridsikker bund med “EASY-SLIDE” profil for nem repositionering.

TM

AFS

4000X

• Reducere presset på kroppen op til 54%
• Stimulerer blodcirkulationen til et højere stofskifte.
• Stimulerer lægmuskler.
• 20° ADA kompatibel skrå kant for sikkerhed.
• Anti-trætheds platform med en stærk og anti-bakteriel polyester overflade.
• Skridsikker bund med “EASY-SLIDE” profil for nem repositionering.

TM

AFS

Ergonomisk aflastningsmåtte til stående arbejde. Kurverne, massagepuderne, den 
bølgede overflade og stræk baren, hjælper dig til at stå behageligt, i meget  
længere tid. Lavet af PUR/polyurethan med en slidstærkt polyester overflade.

Skridsikker bund

Stræk og  
repositionering bar 

Ergonomisk aflastningsmåtte til stående arbejde. Kurverne, massagepuderne, 
den bølgede overflade og stræk baren, hjælper dig til at stå behageligt i meget 
længere tid. Lavet af PUR/polyurethan med en slidstærkt polyester overflade. 
Inspireret af den populære storebror, AFS-TEX 5000X.

Skridsikker bund

Ordre nr. Mål Tykkelse Pakning

400117147 50 x 76 20 - 50 mm I flad kasse

Ordre nr. Mål Tykkelse Pakning

400098939 90 x 66 20 - 50 mm I flad kasse

Stræk og  
repositionering bar 
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AFLASTNINGSMÅTTER

Hul til nem  
opbevaring

3000X

• Reducere presset på kroppen op til 50%
• Stimulerer blodcirkulationen til et højere stofskifte.
• Stimulerer lægmuskler.
• 20° ADA kompatibel skrå kant for sikkerhed.
• Anti-trætheds platform med en stærk og anti-bakteriel polyester overflade.
• Skridsikker bund med “EASY-SLIDE” profil for nem repositionering.

TM

AFS

3000

• Reducere presset på kroppen op til 46%.
• 20° ADA kompatibel skrå kant for sikkerhed.
• Krøl-sikker kant dom sikrer at måtten ligger helt fladt.
• Anti-trætheds platform med en stærk og anti-bakteriel polyester overflade.
• Skridsikker bund med “EASY-SLIDE” profil for nem repositionering.

TM

AFS

Deluxe aflastningsmåtte med opimal støtte og stimulerende komfort. Den prægede 
overflade giver fodmassage og fremmer bevægelse som giver ekstra udholdenhed til 
at stå op i længere tid. Lavet af PUR/polyurethan med en slidstærkt polyester overflade.

Prægning - massage 
og bevægelse. 

Aflastningmåtte med optimal kombination af komfort og støtte. Med de krøl-sikret 
skrå kanter og den skridsikre bund ,er sikkerheden i top. Den polstrede overflade 
giver en varm følelse, når man står på den uden sko. Lavet af PUR/polyurethan 
med en slidstærkt polyester overflade.

Livslang anti-bakteriel 
overflade

Skridsikker bund

Ordre nr. Mål Tykkelse Pakning

400098938 50 x 100 20 mm I flad kasse

Ordre nr. Mål Tykkelse Pakning

400117146 50 x 100 20 mm I flad kasse



AFLASTNINGSMÅTTER

6

2000X

• Reducere presset på kroppen op til 45%
• Stimulerer blodcirkulationen til et højere stofskifte.
• Stimulerer lægmuskler.
• 20° ADA kompatibel skrå kant for sikkerhed.
• Anti-trætheds platform med en stærk og anti-bakteriel polyester overflade.
• Skridsikker bund med “EASY-SLIDE” profil for nem repositionering.

TM

AFS

2000

• Reducere presset på kroppen op til 45%
• Stimulerer blodcirkulationen til et højere stofskifte.
• Stimulerer lægmuskler.
• 20° ADA kompatibel skrå kant for sikkerhed.
• kridsikker bund med “EASY-SLIDE” profil for nem repositionering.

TM

AFS

Har hævede puder og kurver, som massere fødderne og opfordrer til mikro-bevægleser. 
Lavet af PUR/polyurethan med en slidstærkt polyester overflade. 

Polstret komfort som giver ekstra støtte. Visuelle print på overfladen skal påminde 
brugeren om, at bevæge sig regelmæssigt - hvilket reducere trætheden yderligere.

Ny forstærket imiteret 
læder overflade

Skridsikker bund

Nem  
repositionering 

Prægning - massage 
og bevægelse. 

Ordre nr. Mål Tykkelse Pakning

400117143 40 x 60 18 mm I flad kasse

400117144 50 x 80 18 mm I flad kasse

Ordre nr. Mål Tykkelse Pakning

400098933 40 x 60 18 mm I flad kasse

400098935 50 x 80 18 mm I flad kasse
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AFLASTNINGSMÅTTER

Hul til nem 
opbevaring

ACTIVE PLATFORM

• Giver mulighed for at få motion og stimulering af fødderne, benene og knæene  
via den nødvendige bevægelse.

• 20 ° ADA-kompatibel kant for sikkerhed.
•  Aflastnings platform med stærkt antibakterielt polyester cover.
• Skridsikker bund.

TM

AFS

DYNAMIC ACTIVE FODSTØTTE

• Kan bruges ved både siddende eller stående arbejde.
• Du skal arbejde for at balancere den!
• Brug den som fodstøtte når du ikke er aktiv.
• Giver en bedre holdning ved korrekt brug.
• Bevægelser øger din blodcirkulation.

TM

AFS

Den ultimative aflastningsmåtte til det aktive arbejdsområde. Ergonomisk designet til 
at bekæmpe træthed igennem bevægelse. Kan bruges til både bevægelse og til at 
massere fødderne.  Lavet af PUR/polyurethan med en slidstærkt polyester overflade. 

Inkluderer 2 massage 
bolde

Ordre nr. Mål Tykkelse Pakning

400119217 51 x 81 28 mm I flad kasse

Få mest muligt ud af at sidde på arbejdet. Den dynamiske aktive fodstøtte giver dig 
mulighed for at sidde uden at være stillesiddende! Bevidst og ubevidst fod- og  
benbevægelse øger blodcirkulationen, når du sidder, hvilket også kan øge din metaboliske 
hastighed og dermed øge kalorieforbrændingen. Ved at hæve dine fødder fra jorden, når 
du sidder, lindrer du trykket på din nedre ryg hvilket hjælper til en bedre kropsholdning.

Massere dine fødder
uden sko

Du skal arbejde for 
at balancere den!

Ordre nr. Mål Pakning

400117149 42 x 18  Boks



AFLASTNINGSMÅTTER
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MÅTTE KROG

• Sikker og ordentlig opbevaring af måtten.
• Nem at finde når den skal i brug.
• Gør det nemt at rengøre dit arbejdsområde.
• Pakket i plastpose med etiket.

Måtte krogen gør det nemt at opbevare din aflastningsmåtte når den ikke er i brug. Når 
du opbevarer måtten på krogen, vil den ikke forstyrre din plads på gulvet, hvilket også gør 
det også nemmere, at rengøre dit arbejdsområde. 

Ordre nr. Mål Pakning

400117314 10 cm Plastpose med etiket

Passer til:

Ledig plads  
nødvendig fra  
overflade til gulv

AFS-TEX 2000X lille 64 cm 

AFS-TEX 2000X stor 84 cm

AFS-TEX 4000X 54 cm

Active Platform 85 cm

AFS-TEX 3000X 103 cm 

Normal afstand fra gulv til bordkant i siddestilling 
anses for at være 75-85 cm. Krogen kan bruges på 
andet end skriveborde. f.eks. på et skab eller en 
vindueskarm.

Skridsikker base

AFLASTNINGS BOBLEMÅTTE

• Luftlommer
• Aflaster presset på ankler, knæ, læg og ryg -muskler.
• 100% gummi

Polstret gulvmåtte som giver ekstra komfort og reduceret træthed.  
Lindrer træthed under langvarig stående arbejde, hvilket hjælper med at 
øge produktiviteten og moralen.

Ordre nr. Mål Tykkelse Pakning

400114551 61 x 91 13 mm Rullet i boks

400115576 90 x 150 13 mm Rullet i boks

Luftlommer for 
optimal aflastning



STOLEUNDERLAG
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FLOORTEX TILBYDER INNOVATIVE  
STOLEUNDERLAG, I HØJ KVALITET.

DE SKABER KONTINUERLIGT NYE PRODUKTER, VED 
HJÆLP AF DE NYESTE TEKNOLOGIER 

OG PRODUKTIONS TEKNIKKER.
ALT SAMMEN INDEN FOR, 

MILJØ ANSVARLIGE RAMMER.



STOLEUNDERLAG
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POLYCARBONAT STOLEUNDERLAG

• Stærkeste og mest holdbare stoleunderlag på markedet.
• Perfekt ergonomisk overflade, nem at køre stolen på.
• Krøller, knækker, misfarves, buler og lugter ikke.
• Fri for Ftalater, PVC, Tin, Bly og Cadmium.
• Kompatibel med gulvvarme systemer.
• Fremstillet ved hjælp af til 30% vindmølle energi og er 100% genanvendelig.

Med 100% Floortex jomfru polycarbonat, er serien Ultimat de hårdeste og mest holdbare stoleunderlag på markedet. Det 
stive materiale giver en perfekt ergonomisk let glide-overflade og med den dobbelt slagstyrke (kontra PVC), er de næsten 
ubrydelige ved normalt brug. Påvirker ikke lakeret gulv negativt. Fri for ftalater, PVC, Tin, bly og Cadmium og med lav gas  
tolerance, Ultimat serien er en forbrugervenlig løsning og er ideel for personer med allergi. Varmerecistent op til 100° C og 
kompatibel med gulvvarme systemer.

Ordre nr. Mål cm

Tykkelse
base 
mm

Anti-
slip Pakning

100730002 90 x 120 1.8 Ja Rullet i boks

100730006 100 x 120 1.8 - Rullet i boks

100730010 120 x 150 1.8 Ja Rullet i boks

400118359 120 x 183 1.8 - Rullet i boks

100730017 120 x 200 1.8 - Rullet i boks

100730021 120 x 300 1.8 - Rullet i boks

Ordre nr. Mål cm

Tæppe 
tykkelse 
mm

Pig 
længde 
mm

Tykkelse
base 
mm Pakning

100730004 90 x 120 3-12 2.2 2.0 Rullet i boks

100730008 100 x 120 3-12 2.8 2.3 Rullet i boks

100730012 120 x 150 3-12 2.2 2.0 Rullet i boks

400118360 120 x 183 3-12 2.2 2.0 Rullet i boks

400118357 120 x 200 3-12 2.2 2.0 Rullet i boks

TÆPPEHÅRDT GULV



STOLEUNDERLAG
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DET ORIGINALE FLOORTEX POLYCARBONAT-SORTIMENT  
ULTIMAT, ER BLEVET BENCHMARK FOR HØJTYDENDE  
STOLEUNDERLAG, SOM GIVER DET ULTIMATIVE INDEN FOR, 
ERGONOMISK YDEEVNE OG HOLDBARHED.

FLOORTEX ER SÅ SIKKER PÅ KVALITETEN OG DEN OPSKRIFT 
DE BRUGER, TIL AT PRODUCERE ULTIMAT SORTIMENTET, AT 
DE TILBYDER, EN UDVIDET BEGRÆNSET GARANTI, PÅ 40 ÅR.

HVORDAN ER ØKONOMIEN PÅ DIT STOLEUNDERLAG?
ERGONOMISKE FORDELE ER OGSÅ ØKONOMISKE FORDELE.
MINDRE FYSISKE BEHANDLINGER FOR SKADER, FORÅRSAGET 
AF FORKERTE STILLINGER, NÅR KONTORSTOLEN RULLES OVER 
EN UJÆVN OVERFLADE. ULTIMAT SERIEN HAR DEN BEDSTE  
ERGONOMISKE OVERFLADE, SOM FÅR STOLEN TIL AT GLIDE 
LET, UDEN ANSTRENGELSER.

LANG HOLDBARHED. ULTIMAT SERIEN VIL SERVICERE DIG 
MINIMUM 40 ÅR. DET SPARER DIG TID, PENGE OG BESVÆRET 
NÅR DU SKAL KØBE EN ERSTATNING. 

YDERMERE ER DETTE IKKE KUN GODT FOR HELBREDET OG 
ØKONOMIEN. DET SPARET FORBRUG ER OGSÅ GODT FOR 
MILJØET.



STOLEUNDERLAG
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PVC / VINYL STOLEUNDERLAG

• Optimal ydeevne og holdbarhed.
• 100% fri for skadelige DIDP Fri for Ftalater, Tin, Bly og Cadmium.
• Fri for kemiske indhold som er forbudt fra børne-relaterede produkter.
• Fremstillet ved hjælp af til 30% vindmølle energi.
• Indeholder op til 25% genanvendt materiale.
• 100% genanvendelige.

Økonomiske og holdbare stoleunderlag til hjemmet og kontoret. 100% fri for skadelige DIDP 
phthalater. Med forbedret luftkvalitet kontra konventionelle PVC produkter.
Cadmium-, tin- og bly- fri. Fri for alt kemiske indhold, som er forbudt i børne-relaterede produkter.
Unik formel giver optimal ydeevne og holdbarhed. Garanteret til ikke at knække eller splintres 
under normal brug og korrekt anvendelse. Fremstillet ved hjælp af til 30% vindmølle energi og 
indeholder op til 25% genanvendt materiale. 100% genanvendelige. Fås med glat underside til 
hårde gulve og pigge til lav, standard, medium og tykke tæpper.

DETAIL PAKNING



STOLEUNDERLAG
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TÆPPEHÅRDT GULV

FLOORTEX ER SÅ SIKKER PÅ KVALITETEN OG DEN OPSKRIFT 
DE BRUGER, TIL AT PRODUCERE ADVANTAGEMAT 
SORTIMENTET, AT DE TILBYDER EN UDVIDET BEGRÆNSET  
GARANTI, PÅ 20 ÅR.

Ordre nr. Mål cm

Tykkelse
base 
mm

Anti-
statisk Pakning

100730079 120x150 2.2 Ja Rullet i boks

 PROFESSIONAL KLAR - LIGE KANT

Ordre nr. Mål cm

Tykkelse
base 
mm

Anti-
statisk Pakning

400108056 90x120 1.9 - Detail pakning

100730057 90x120 2.0 - Rullet i boks

100730065 120x150 2.0 - Rullet i boks

100730072 120x200 2.0 - Rullet i boks

Ordre nr. Mål cm

Tæppe
tykkelse 
mm

Pig
længde
mm

Tykkelse
base 
mm Pakning

400108055 90x120 3 - 6 2.8 2.2 Detail pakning

100730059 90x120 3 - 6 2.8 2.2 Rullet i boks

100730067 120x150 3 - 6 2.8 2.2 Rullet i boks

100730073 120x200 3 - 6 2.8 2.2 Rullet i boks

 BUDGET KLAR - LIGE KANT

Ordre nr. Mål cm

Tykkelse
base 
mm 

Anti-
statisk Pakning

400108756 90x120 3.0 - Rullet i boks

400108757 120x150 3.0 - Rullet i boks

400108758 120x180 3.0 - Rullet i boks

Ordre nr. Mål cm

Tæppe
tykkelse 
mm

Pig 
længde 
mm

Tykkelse
base 
mm Pakning

400108750 90x120 Over 12 2.2 4.0 Rullet i boks

400108753 120x150 Over 12 2.2 4.0 Rullet i boks

400108754 120x180 Over 12 2.2 4.0 Rullet i boks

 PROFESSIONAL KLAR - SKRÅ KANT

Ordre nr. Mål cm

Tykkelse 
base 
mm

Anti-
statisk Pakning

400108756 90x120 3.0 - Rullet i boks

400108757 120x150 3.0 - Rullet i boks

Ordre nr. Mål cm

Tæppe
tykkelse 
mm

Pig 
længde 
mm

Tykkelse
base 
mm Pakning

400108750 90x120 Over 12 2.2 4.0 Rullet i boks

400108753 120x150 Over 12 2.2 4.0 Rullet i boks

 PROFESSIONAL SORT - LIGE KANT

Ordre nr. Mål cm

Tæppe
tykkelse 
mm

Pig
længde
mm

Tykkelse
base 
mm

Anti-
statisk Pakning

100730035 120x150 3 - 9 2.4 2.5 Rullet i boks

100730081 120x150 3 - 6 2.8 2.5 Ja Rullet i boks



STOLEUNDERLAG
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OP TIL 50 % GENANVENDT MATERIALE
OP TIL 30% VEDVARENDE ENERGI
100% GENANVENDELIGT

FORSTÆRKET R-PET POLYMER - 50% GENANVENDT MATERIALE

• Optimal holdbarhed og ergonimisk ydeevne.
• 100% fri for skadelige DIDP Fri for Ftalater, Tin, Bly og Cadmium.
• Fri for kemiske indhold forbudt fra barn relaterede produkter.
• Fremstillet ved hjælp af til 30% vindmølle energi.
• Indeholder op til 50% genanvendt materiale.
• 100% genanvendelige.

Ecotex serien er blevet udviklet for at opfylde det miljømessige kriterium. Teknisk input og mange tests, sikrer at de lever op til  
Floortex strenge standarder.Fremstillet af forstærket polymer som indeholder op til 50% genanvendt materiale. 
Denne serie af miljøvenlige stoleunderlag, er det mest solide på markedet. Selvom Ecotex indeholder 50% genbrugsmateriale, er 
kvaliteten meget klar og holdbar. De er anti-break testet op 150 kg.

Ordre nr. Mål cm

Tykkelse
base
mm

Anti-
slip Pakning

100730041 90x120 1.8 mm Rullet i boks

100730049 120x150 1.8 mm Rullet i boks

400108395 120x200 1,6 mm Ja Rullet i boks

Ordre nr. Mål cm

Tæppe 
tykkelse 
mm

Pig 
længde 
mm

Tykkelse 
base 
mm Pakning

100730043 90x120 3 - 6 2.8 2.0 Rullet i boks

100730051 120x150 3 - 6 2.8 2.0 Rullet i boks

100730055 120x200 3 - 6 2.8 2.0 Rullet i boks

TÆPPEHÅRDT GULV
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DE
PT

H

CARPET

PADDING
SUB-FLOOR

MEASURING YOUR CARPET THICKNESS

SÅDAN VÆLGER DU DET RIGTIGE STOLEUNDERLAG TIL TÆPPER

Spidse pigge holder underlaget på plads uden at skade tæppet. Du skal sikre dig at  
underlagets tykkelse, vægt og pigge passer til den type tæppe du skal bruge det på. 
Nogle underlag kan have svært ved at tilpasse sig hårde og korte vævninger.

Brug en papir clips, til at finde frem til tæppets tykkelse, som vist og beskrevet nedenfor.

Fold papir clipsen ud, pres spidsen ned igennem tæppet, til den ikke kan komme  
længere. Angiv med pingeren, hvor tæppet slutter og mål herefter afstanden på clipsen, 
med en lineal.

Lavt tæppe  : 3 - 6mm tykt
Standard tæppe  : 3 - 9mm tykt
Medium tæppe  : 3 - 12mm tykt
Dybt tæppe  : over 12mm tykt

Hvis du har et tyndt tæppe under 3 mm, som f.eks. 
filt eller lignende, kan du bruge et stoleunderlag til 
hårdt gulv med anti-slip, som gør det skridsikkert, og 
dermed bevæger sig minimalt.

SÅDAN RULLER DU DIT STOLEUNDERLAG UD

GUIDER

1 2

72ºF + 72ºF +
22ºC + 22ºC +

   •  www.floortex.com

3

72hrs

72ºF +
22ºC +

24 to 72 hours

For Vinyl/PVC Chair Mats (Valuemat, Cleartex advantagemat) or our R-PET Chairmats
(Ecotex revolutionmat): 

Thank you for choosing a Floortex Mat

In order to offer the best possible value we roll these Vinyl/PVC mats to save you money on freight
and to make them easier to handle on delivery. Floortex’s unique Vinyl/PVC formulation offers excellent

performance, but like all Vinyl/PVC products it needs a little care to return it to it’s flat working state.

• Remove your mat from its carton
   & allow it to warm thoroughly to
   at least room temperature before
   unrolling.

• Ensure the textured surface of
   the mat is facing upwards:

• Place flat weighted items such as
   books on to the corners of the mat
   and in the center.

• Your mat will gradually regain and
   retain it’s flat state, this could take
   up to 72 hours depending on the
   environmental conditions.

• Once thoroughly warmed through,
   unroll the mat onto a totally flat
   and even floor. We recommend
   using two people to do this.

- for Hard Floor application mats
      the smooth side is facing down.

- for Carpet application mats 
      the grippers are facing down.

By following the instructions above, your mat will be ready for use in the quickest time possible.  

For further help or advice please email Floortex at: info@floortex.com

For at give produkterne den bedst mulige økonomi, rulles stoleunderlagne i kasser. Dette sparer penge på fragt, og gør dem  
nemmere at håndtere ved levering, til både dig og dine kunder. 

Floortex unikke Vinyl/PVC underlag er en særlig god kvalitet, men et blødt og temperatur sensitivt materiale, som kræver lidt ekstra, for at 
få et flot resultat, når det rulles ud:
• PVC underlag skal have stuetemperatur før det rulles ud.(24 - 72 timer)
• Vi anbefaler at man er 2 personer til at rulle underlaget ud.
• Åben kassen og løsne bæltet som holder underlaget rullet sammen. 
• Rul underlaget ud så det ligger så fladt som muligt. Placer vægt på underlaget, der hvor det rejser sig fra gulvet. Der skal stadig 

være frihed til, at underlaget kan rette sig ud. Jo tykkere et underlag, jo længere tid kan det tage.
• Efter 12 timer kan du begynde at flytte vægten lidt rundt på underlaget, for at få det bedste resultat.

Polycarbonat og R-PET:
• Er hårde materialer som gerne vil rulle sig hurtigt ud når bæltet er løsnet. Åben derfor forsigtigt bæltet og vær gerne 2 personer til 

det.
• Hårde materialer som polycarbonat og R-PET retter sig lettere ud og er derfor hurtigere klar til brug.



FLOORTEX GARANTIER
KØBELOVEN

2 ÅRS 
GARANTI

FLOORTEX 
BEGRÆNSET

10 ÅRS 
GARANTI

FLOORTEX 
BEGRÆNSET

20 ÅRS 
GARANTI

 FLOORTEX 
BEGRÆNSET

40 ÅRS 
GARANTI

PRODUKTER  
OMFATTTET

Alle produkter. Floortex AFS-TEX 
 aflastningsmåtter

Floortex Cleartex 
ADVANTAGE serie.

(PVC materiale)

Floortex Cleartex  
ULTIMAT serie.

(Polycarbonat materiale)

GARANTI PERIODE 2 år fra produktets købsdato. 10 år fra produktets købsdato. 20 år fra produktets købsdato. 40 år fra produktets købsdato.

GARANTIEN 
OMFATTER

Fejl i materialet. (Revnet, 
splintret, knækket eller knust) 

Fejl i materialet. (Revnet, splintret, knækket eller knust). Garantien omfatter kun den  
oprindelige køber.

GARANTIEN 
OMFATTER IKKE

Misbrug, fejlagtig anvendelse, forsømmelse, ulykke, katastrofe, ændring eller modifikation af produktet.
Ridser og skrammer er ikke dækket af garantien.

Se detaljerede retningslinjer for korrekt brug på vores hjemmeside. www.hamelin.dk

DOKUMENTATION Købsbevis samt billeder af det beskadigede produkt.  
Hamelin har ret til at kræve produktet returneret til videre undersøgelse.

PROCEDURE Kontakt Hamelin Customer Satisfaction Team.

ERSTATNING / 
LØSNING

Produktet bliver repareret 
eller erstattet. 

Der tilbydes passende rabat 
eller pengene tilbage. 

Produktet bliver bedst muligt erstattet. Hvis det nøjagtige produkt ikke længere er tilgængeligt, 
vil et lignende produkt (i brug og værdi), ud fra Hamelins vurdering, blive tilbudt.

Se flere detaljer på: http://dk.hamelin.dk/brands/floortex/ 

Hamelin A/S
Noeglegårdsvej 1

3540 Lynge
Denmark

www.hamelin.dk

KUNDESERVICE:

Phone: +45 48 16 50 50
Email: ksdk@hamelinbrands.com

Online catalogue: www.hamelin.dk/online-catalog/

Youtube: www.youtube.com    #HAMELIN A/S

http://dk.hamelin.dk/brands/floortex/ 

