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SKÖTSELRÅD – ENTRÉTAK  

• Håll taket rent från smuts och dylikt. 
• Gå aldrig på taket. 
• Häng aldrig i taket. 
• Se till att inga lösa föremål kan falla ner på taket. 
• Se till att hålla taket fritt från snö men med stor försiktighet så taket inte repas. 
• Montera snörasskydd när det finns risk för att snö kan rasa ner på taket. 
• Taken tvättas med vatten eller en svag tvållösning med mjuk trasa eller svamp. 
• Observera att tvättmedel som innehåller slipmedel inte får användas eftersom 

det kan repa taket. 
• Tänk på att färgen fungerar som ett rostskydd och vid eventuell repa/skada 

som går igenom färgen måste detta åtgärdas med nytt rostskydd/färg.  

 

Ansvarsfrihet: 

Gotflex AB friskriver sig allt ansvar för montage och installation utfört av annan 
part än Gotflex. 
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GARANTIVILLKOR – ENTRÉTAK  

• Tillverkaren tillhandahåller två års garanti för sina produkter. 
• Garantin omfattar fabrikationsfel som visar sig under garantiperioden på 

produkten. Efter av oss godkänd reklamation erhålles ett likadant entrétak 
kostnadsfritt alternativt byte av felaktig detalj. Skulle det visa sig att modell har 
utgått väljer tillverkaren en liknande modell. Garantin innefattar ej 
demontering eller återmontage av entrétak. Kund ombesörjer returfrakt till 
Gotflex AB och vid godkänd reklamation ersätter Gotflex AB eventuella 
fraktkostnader mot inskickat kvitto av fraktkostnader. Vid reklamation måste 
kund inkomma med skriftlig anmälan av fabrikationsfel före returfrakt. 

• Garantin täcker inte skador som orsakats av:  
• felaktig användning  
• felaktig installation  
• slumpmässiga händelser och andra omständigheter som tillverkaren 
inte ansvarar för, till exempel skada till följd av föremål som fallit från hög 
höjd, stormar eller uppbyggnad av snö, is, mm.  
• åtgärder från tredje part (vandalism), mm.  
• felaktig skötsel och inte följt skötselråd (får ej använda slipande 
rengöringsmedel eller något som orsakar repor). Se skötselråd. 

• Vid ändring av produkt utgår garantin. 
• På vintern är det rekommenderat att regelbundet avlägsna rester på tak av snö 

(snö eller is).  
• Kvitto fordras vid reklamation. 
• Vid oberättigade klagomål bär köparen kostnad som uppkommit. 
• Köparen bekostar frakt vid eventuell retur.  
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