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GARANTIBETINGELSER 

BILAG 25-01 
 
 

1. GARANTI 
F. Junckers Industrier A/S, CVR-nr. 66920216 (herefter Junckers), garanterer med nedennævnte 
undtagelser jf. punkt 5 over for den til enhver tid værende ejer af den ejendom (installationssted), 
hvori sportsgulvet er installeret, at ovennævnte sportsgulv og dettes underkonstruktion, jf. 
produktspecifikation i bilag 25-04, i 25 år fra afsluttet installationstidspunkt  

 
(i) vil opretholde egenskaber for stødabsorbering (shock absorption), vertikal 

deformation (vertical deformation) og friktion (friction) inden for de intervaller, der 
fremgår af den europæiske sportsnorm EN 14904:2006, og 
 

(ii) vil udvise boldrefleksion (vertical ball behaviour (ball bounce)) og kunne tåle rullende 
belastning (resistance to a rolling load (rolling load)) i overensstemmelse med 
mindstekravene i den europæiske sportsnorm EN 14904:2006.  

 
Ovennævnte intervalegenskaber og mindstekrav skal måles og forstås i overensstemmelse med de 
følgende generelle krav i den europæiske sportsnorm EN 14904:2006: 
 

Egenskab Generelle krav 

Shock absorption ≥25≤75% 

Vertical deformation ≤5.0mm 

Ball bounce ≥90% 

Friction ≥80≤110 

Rolling load ≥1500 N 

 
 
Garantien stiller ejer væsentligt bedre end den retsstilling, ejer har i medfør af den danske købelov, 
forældelseslov og evt. AB18/ABT18 og AB-Forbruger blandt andet derved:  
 

• Ejer af ejendommen på den registrerede adresse har krav i medfør af garantien direkte over 
for Junckers. 

• Garantien gælder til fordel for den til enhver tid værende ejer af den ejendom, hvori 
sportsgulvet er installeret. 

• Reklamationsperioden er forlænget til 25 år fra dato for afsluttet installation som anført i 
garantibeviset.  

 
Garantien gælder alene for tab, skader og krav, som skyldes materialemangler (dvs. mangler ved 
installationskomponenter i form af sportsgulvet og dette underkonstruktion) ved de af Junckers 
leverede produkter, der var til stede på tidspunktet for gulvlæggerens aflevering af gulvet til 
bygherre. Mangelfuld montering eller installation, herunder i forhold til Junckers lægningsvejledning 
for gulvet, er således ikke omfattet af garantien. 
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2. BETINGELSER 
Ejer kan påberåbe sig denne garanti, såfremt følgende betingelser alle er opfyldt: 
   

• Sportsgulvet er installeret i henhold til Junckers’ lægningsvejledning gældende på 
installationstidspunktet, bilag 25-05. 

• Regelmæssig rengøring skal i garantiperioden være udført i henhold til anvisninger beskrevet 
i Junckers’ Rengøringsguide for sportsgulve, bilag 25-02.  
Vi anbefaler Junckers rengøringsprodukter til formålet.  

• Langsigtet vedligeholdelse af sportsgulvet skal i garantiperioden være udført i henhold til 
Junckers vedligeholdelsesvejledning for sportsgulve, bilag 25-02, og de i nedenstående punkt 
3 anførte vedligeholdelseskrav, og med Junckers produkter til sportsgulve, som er: Gulvlak: 
Junckers HP Sport. Linjemarkeringer: Junckers HP SportsLine. Grundlak: Junckers Grundlak.  

• Ejer er i garantiperioden forpligtet til at notere arten og tidspunkt for vedligeholdelse udført 
på gulvet, samt dokumentere brug af Junckers produkter til sportsgulve. 
Vedligeholdelseslogbog, bilag 25-03, kan anvendes til formålet. 
 

  
3. VEDLIGEHOLDELSESKRAV 
 

• Ubrudte lakoverflader  
Der skal minimum hvert 4. år og i øvrigt efter behov foretages grundrengøring og let 
mellemslibning af overfladen efterfulgt af påføring af 1 lag Junckers gulvlak HP Sport. Dette 
beskytter hele trægulvet og forlænger levetiden for alle linjemarkeringer. Genlakering i 
henhold til ovennævnte begrænsede fremgangsmåde må kun udføres, når den lakerede 
overflade fremstår ubrudt. Hvis den lakerede overflade fremstår brudt på større arealer, skal 
fremgangsmåden for genlakering af brudte overflader følges. 
 
 

• Brudte lakoverflader  
Hvis lakoverfladen på større arealer fremstår brudt, dvs. er slidt igennem til rent træ, 
fuldslibes hele gulvet (dvs. al lak afslibes indtil, der er slebet til rent træ) uden ugrundet 
ophold, og gulvet genlakeres og påføres nye linjemarkeringer. Til dette formål skal anvendes 
Junckers Grundlak, Junckers Gulvlak HP Sport samt Junckers HP SportsLine.  
Er overfladen kun brudt på mindre arealer, kan samme fuldslibning og genlakering udføres 
partielt, før genlakering af hele gulvet i henhold til fremgangsmåden for ubrudte overflader. 
Det er ejers ansvar til enhver tid uden ugrundet ophold at foranledige håndværksmæssig 
korrekt udbedring af brud på den lakerede overflade. 
 

Al vedligeholdelse skal udføres i henhold til de til enhver tid gældende anvisninger fra Junckers 
herfor og med Junckers produkter som nævnt ovenfor. 
 
4. GARANTIBEFØJELSER  
Ved garantisvigt, der kan påberåbes over for Junckers, er Junckers efter eget valg forpligtet til 
vederlagsfrit enten at reparere mangelfulde installationskomponenter eller at foretage genlevering i 
tilsvarende kvalitet. Ejer skal i den forbindelse acceptere farveforskelle og andre kosmetiske forskelle 
på omleverede installationskomponenter i forhold til ikke-udskiftede installationskomponenter.  
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I ovennævnte tilfælde forlænges garantiperioden ikke, medmindre der sker totaludskiftning af hele 
sportsgulvet. I dette tilfælde opnås ny 25-årig garanti svarende til nærværende garantibetingelser.  
 
Garantien giver ikke ejer ret til erstatning af tab af nogen art eller ret til forholdsmæssigt prisafslag 
som følge af mangler ved installationskomponenter og/eller mangler ved installationsarbejdet. 
 
Ovenstående udgør udtømmende ejers garantibeføjelser. 
 
5. UNDTAGELSER FRA DENNE GARANTI 
Eksempler på egenskaber, brug, belastning og anden påvirkning, der falder uden for retten til at 
reklamere såvel som til at påberåbe sig garantien, inkluderer, men er ikke begrænset til:  
 

• Manglende vedligeholdelse, herunder manglende eller ukorrekt rettidige genlakeringer eller 
manglende rettidig udbedring af brudte lakoverflader. 
 

• Almindelig slitage, ridser, skomærker, skader forårsaget af høje hæle, ukorrekt eller 
manglende vedligeholdelse. 
 

• Synlige fuger mellem gulvbrædder opstået p.g.a. ændringer i den relative luftfugtighed. 
Alle typer trægulve udvider sig, når den relative luftfugtighed i et lokale øges og modsat, 
trækker sig sammen, når den relative luftfugtighed mindskes.  Under en normal sæsoncyklus 
vil fugtindholdet i et trægulv variere, og det kan specielt i vintersæsonen resultere i synlige 
fuger mellem gulvbrædderne. 
 

• Struktur- og farvevariationer er naturligt forekommende i et trægulv. 
Træ er et naturprodukt og der må derfor forventes variationer i farve og struktur mellem de 
enkelte stave og gulvbrædder. Den valgte sortering vil være afgørende for mængde af 
knaster, naturlige fine revner og farvevariation. Der henvises til den sorteringsbeskrivelse, 
som følger valgte gulvtype. 

 
Tab eller skader, der skyldes strejker, lock-out og andre arbejdsmarkedskonflikter, krig, revolution, 
uroligheder i landet, terror, jordskælv, lynnedslag, storme, orkaner, naturkatastrofer, brand, 
eksplosioner, epidemier, karantæner, sundhedskriser, nedbrud af offentlige tjenester, afbrydelse af 
transport og drift, generel materialemangel (inklusiv råmaterialer), energimangel, IT-kriminalitet, 
restriktioner som påvirker produktionen, større juridiske eller politiske problemer, og/eller 
ændringer påført af statslige myndigheder eller EU, samt mangler eller forsinkelser i forbindelse med 
leveringer fra underleverandører der skyldes en eller flere af ovennævnte hændelser, er ikke dækket 
af denne garanti .  
 
Skader, der er et resultat af fejl i bygningen, inkl. undergulv og ventilation, er heller ikke dækket af 
denne garanti. Garantien dækker ikke skader, der er eller kunne være dækket af en sædvanlig 
bygningskasko- og/eller indboforsikring.  
 
I tilfælde af berettigede reklamationer over mangler omfattet af denne garanti, gælder Junckers 
forpligtelse ikke reparation af eller indgriben i bygningens konstruktion eller andre byggematerialer 
end sportsgulvet samt tilhørende underkonstruktion. Omkostninger i denne forbindelse skal således 
afholdes af ejer.  
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6. REKLAMATION 
Ejer skal reklamere over mangler omfattet af denne garanti senest 2 uger efter, at ejer blev eller 
burde være blevet bekendt med de påberåbte mangler. Ved for sen reklamation forbeholder 
Junckers sig ret til at afvise manglen som dækningsberettiget under nærværende garanti.  
 
Reklamationen skal angive manglens karakter, samt hvornår den blev opdaget. Fotos og 
videooptagelser udvisende den reklamerede mangel skal så vidt muligt medsendes. Ejer er forpligtet 
til at tage alle nødvendige forholdsregler for at begrænse evt. (følge)skadevirkninger af manglen.  
 
7. LOVVALG OG TVISTER 
Tvister i anledning af nærværende garanti afgøres efter dansk ret ved Junckers hjemting. 

 
8. BILAGSOVERSIGT 

25-01: Garantibevis inklusive garantibetingelser 
25-02: Rengøring og vedligeholdelse af sportsgulve G 8.0 
25-03: Logbog for vedligeholdelse af Junckers sportsgulv med 25 års garanti 
25-04: Produktspecifikation B 2.0 
25-05: Junckers projekterings- og lægningsvejledning for det pågældende system DX.X 

   


