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Garantiåtagande avseende produktions-, konstruktions-, och glasfel, på trappor 
levererade till företagskunder av Trätrappor Norsjö AB, eller dess återförsäljare. 
 
 

Detta garantiåtagande gäller mellan Trätrappor AB och företagskunder i Sverige. 
Garantiåtagandet baseras, om inget annat avtalats, på krav i ABM07 och Köplagen 
(1990:931),  
 
Alla garanti- och reklamationsärenden, ska initialt hanteras mellan slutkund och entreprenör. 

 
Garantins omfattning 
 

- Garantitiden för Konstruktionsfel är 5 år från att trappan mottagits av kund. 
 

- Garantitiden för Produktionsfel är 5 år från att trappan mottagits av kund. 
 

- Garantitiden för Glas i trappräcken är 5 år från att Glaset mottagits av kund. Garantier 
hanteras i enlighet med riktlinjer hos svensk planglas förening, och dokument Planglas 
2009. (Branschspecifika tillägg till ABM 07) 

 
 

Förutsättningar för att garantin ska gälla. 
 

� Att produkten vid överlämnandet, har kontrollerats av kund med utgångspunkt från 
bifogade leveranshandlingar, samt mot synliga skador. 

� Att produkten innan montage, kontrollerats vad gäller synliga- och uppenbara fel.    
� Att gällande monteringsanvisningar har följts. 
� Att gällande skötsel och underhållsanvisningar har följts, och kan verifieras. 
� Att fel har reklamerats inom skälig tid, från att det upptäckts. 

 

Undantag från garantiåtagandet 
 
Kvistgulning uppträder normalt efterhand om barrträ täckmålas, betsas/laseras eller 
ytbehandlas med infärgade klarlacker (lacklasyr). Vi frånsäger oss därför allt ansvar för 
eventuella reklamationer i dessa avseenden. 
 
Täckmålning rekommenderas ej som slityta på steg eftersom dessa normalt är utsatta för hårt 
slitage. Vi frånsäger oss därför allt ansvar för eventuella reklamationer i dessa avseenden. 
 
Varuprover: Den slutliga produkten, kan avvika från varuprov, på grund av träets naturliga 
variationer av kvist, ådring, färg och struktur. Trätrappor AB kan därför inte garantera exakt 
överensstämmelse mellan varuprov och den färdiga produkten. 
 
Onormalt slitage: Som exempelvis repor och lacksläpp orsakade av skor, husdjur eller 
rengöring med lösningsmedel. Stöt och slagskador orsakade av ovarsam hantering. 
 

Övrigt 
 

Trä är en naturprodukt som färgförändras när det utsätts för normalt solljus. Det är helt 
normalt och en del av träets naturliga skönhet. Detsamma gäller i olika grad även 
ytbehandlingen. Varje limfog som vi gör är unik och kan innehålla variationer i färg, ådring 
och kvist som ett begränsat prov inte har möjlighet att visa. Vid efterbeställning av nya 
detaljer kan därför färgvariationer förekomma.   


