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Distribuirea căldurii cu sistemul de 
încălzire prin pardoseală

240

220

180

Repartizarea căldurii cu calorifere

EMA
EURKPe această pagină sus

EMA
EURKCovorul de încălzire trebuie instalat pe o construcţie din beton (niciodată pe o 

pardoseală din lemn sau încastrată în beton – doar pentru Veria Clickmat 100).

EMA
EURKCovorul Veria Clickmat poate fi tăiat aici, pentru a putea fi adaptat spaţiului 

existent, deoarece aici nu se găsesc elemente electrice

EMA
EURKCovorul Veria Clickmat nu poate fi tăiat aici, deoarece aici se găsesc 

 componente electrice.

EMA
EURKNumai pentru utilizarea la interior

EMA
EURKÎnainte de instalare, citiţi manualul de utilizare.

Dublu izolat

EMA
EURK Veria declară că produsul Veria Clickmat a fost testat conform următorului 
standard pentru pardoseli pozate: EN/IEC 60335-1 şi EN/IEC 60335-2-106

Cu Veria Clickmat obţineţi confortul 
optim oferit de luxul unei pardoseli 
calde,  precum şi o temperatură plăcută în 
încăpere. 
Un sistem de încălzire prin pardoseală 

este cea mai confortabilă modalitate de 
încălzire, deoarece căldura este condusă 
în sus - căldură plăcută pentru picioare, 
corp şi cap.

1.1 Explicarea simbolurilor

Vă felicităm pentru achiziţionarea noului sistem de 
încălzire prin pardoseală!
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Sistemul de încălzire prin pardoseală 
Veria Clickmat cuprinde un element 
de protecţie la propagarea zgomotului 
 generat de paşi, având integrate elemente 
de încălzire.

Sistemul trebuie controlat în permanenţă 
cu Veria Wireless Clickkit.

Sistemul de încălzire prin pardoseală Veria 
Clickmat a fost dezvoltat pentru  utilizarea 
în zone uscate, pentru încălzirea sub 
pardoseală.
Acesta oferă o putere de ieşire de 55 W/ 
m², respectiv de  55 W/m² sau 100 W/m² 
şi se aplică pe construcţii de pardoseli din 
lemn şi beton.

Sistemul de încălzire prin pardoseală 
Veria Clickmat este adecvat doar pentru 
 utilizarea în spaţii interioare uscate.

Sistemul de încălzire prin pardoseală Veria 
Clickmat poate fi instalat sub pardoseli din 
lemn, parchet din lemn masiv sau parchet 
laminat (precum şi sub mochete subţiri).
Clarificaţi specificaţiile împreună cu 
f abricantul produsului dumneavoastră.

Veria Clickmat pe pardoseli din lemn Veria Clickmat pe pardoseli din beton

Izolaţia acoperirii de pardoseală nu trebuie 
să depăşească 0,18 m² K/W.

Dacă sistemul este instalat sub un covor, 
recomandăm îmbinarea elementelor cu 
bandă adezivă (nu este inclusă în pachet).
Nu se vor fixa covoarele de încălzire pe sol.

Astfel, ca orice alt sistem de încălzire prin 
pardoseală, şi acest sistem este cu atât mai 
eficient, cu cât suportul este bine izolat.

Următoarele instrucţiuni vă prezintă pas 
cu pas procesul de instalare.
Înainte de a începe instalarea, citiţi aceste 
instrucţiuni, precum şi instrucţiunile de 
siguranţă.

Sistemul dumneavoastră de încălzire prin 
pardoseală Veria Clickmat corespunde 
standardelor EN/IEC 60335-1 şi  EN/IEC 
60335-2-106 pentru pardoseli pozate.

1.2 Informaţii generale
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Înainte de instalarea produsului, 
asiguraţi-vă că suprafaţa suport prezintă 
următoarele caracteristici:

• Rezistentă
• Uscată
• Plană şi netedă
• Fără urme de praf şi grăsime
• Fără obiecte tăioase

Folosiţi un aspirator puternic pentru a 
îndepărta praful de pe pardoseală. 

2.1 Pregătirea suprafeţei suport

Conectaţi controlerul Veria Clickmat 
 conform standardelor naţionale de 
 instalare şi normelor de cablare cu sursa 
de alimentare cu energie şi cu covorul 
Veria Clickmat.

Fiecare siguranţă este marcată cu valoarea 
de protecţie în amperi (de ex. 10 A, 13 A 
sau 16 A).
Multiplicaţi această valoare cu tensi-
unea de reţea (de ex. 230 volţi) pentru a 
 determina puterea disponibilă.

Exemplu: Amperi (I) înmulţiţi cu volţi
(U) rezultă puterea (P):

I x U = P

13 A x 230 V = 2.990 Waţi

La calcularea puterii de ieşire disponibile a 
sistemului Veria Clickmat, trebuie să luaţi 
în calcul toate aparatele electrice de la 
această siguranţă.

Dacă nu sunteţi siguri ce siguranţă este 
cea corectă pentru o anumită suprafaţă, 
o puteţi deconecta pur şi simplu şi puteţi 
verifica aparatele care nu funcţionează.

Puterea aparatelor dumneavoastră 
 electrice este indicată de regulă în Waţi pe 
partea posterioară a produsului.
Scăzând din „puterea“ siguranţelor 
dumneavoastră puterea totală a 
aplicaţiilor, obţineţi puterea rămasă 
care este disponibilă pentru sistemul de 
încălzire prin pardoseală Veria Clickmat.

Calculaţi puterea disponibilă pentru 
sistemul de încălzire prin pardoseală Veria 
Clickmat cu ajutorul următorului tabel:

2.2 Determinarea puterii electrice necesare

Pozaţi o barieră pentru vapori cu grosimea de 0,20 mm pe suprafaţa suport, înainte 
de a desfăşura elementele de încălzire/covoarele.
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Exemplu de calcul

Siguranţă în distribuitor (de ex. 16 A x 230 V) 3.680 W

APARATE EXISTENTE ÎN ÎNCĂPERE:

Televizor şi DVD-player 80 W

Instalaţie stereo (radio/CD-player/amplificator) 60 W

Iluminat general 180 W

Acvariu 60 W

Subtotal 380 W

Putere totală disponibilă pentru Veria Clickmat 3.300 W

Calculul dumneavoastră

Folosiţi aici valoarea siguranţei din distribuitor (A x 230 V) W

APARATE EXISTENTE ÎN ÎNCĂPERE:  

TV şi DVD W

Instalaţie stereo (radio/CD-player/amplificator) W

Iluminat general W

Alte aparate W

Alte aparate W

Alte aparate W

Subtotal W

Putere totală disponibilă pentru Veria Clickmat W

În cazul în care puterea unei siguranţe 
(numărul total de Waţi) nu este suficientă, 
trebuie să împărţiţi încălzirea prin 
pardoseală în două zone (sau mai multe).

Conectaţi a doua zonă cu un al doilea 
kit Veria Clickmat şi o altă siguranţă 
disponibilă.

Controlerul Veria Clickmat oferă protecţie 
pentru max. 10 A la 230 V~ (echivalentul a 2 
300 W). Aceasta înseamnă că la fiecare Veria 
Wireless Clickkit puteţi conecta o zonă de 
încălzit cu următoarea suprafaţă:

23 m² (Clickmat 100 W/m²) 
sau 
42 m² (Clickmat 55 W/m²) 

Dacă doriţi să acoperiţi o încăpere cu o 
suprafaţă de încălzit de peste 23 m²/42 
m², este necesar să împărţiţi încălzirea prin 
pardoseală în două sau mai multe zone. 
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Desfăşuraţi covoarele Veria Clickmat cu 
partea imprimată în sus, pe suprafaţa pe 
care doriţi să le amplasaţi. 

Elementul de conectat cu controlerul Veria 
Clickmat trebuie amplasat la o distanţă de 
min. 8 cm de perete, pentru a lăsa sufici-
ent loc pentru cablul de reţea.

Toate covoarele sunt prevăzute cu un 
conector de protecţie de culoare verde, 
pentru a proteja îmbinarea împotriva 
presării.
Îndepărtaţi conectorul de protecţie de 
culoare verde folosind o unealtă specială, 
înainte de a realiza conexiunea cu 
următorul element de încălzire.

Aveţi grijă ca opritorul de capăt să rămână 
în ultimul covor.
Conectaţi manual ştecherul şi bucşa, 
înainte de a strânge elementele împreună 
folosind unealta de îmbinare. 

Asiguraţi-vă că respectivul  conector 
este poziţionat corect şi este fixat 
corespunzător. 
Procedaţi în acelaşi mod şi cu celelalte 
covoare.

2.3 Îmbinarea covoarelor Veria Clickmat

Min. 8 cm
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Asiguraţi-vă că toate conexiunile sunt   
realizate drept şi nu sunt supuse 
solicitărilor mecanice.

În cazul în care o componentă se 
defectează, întrerupeţi instalarea 
 sistemului de încălzire prin pardoseală.
 

În cazul unei instalări greşite, pot apare 
probleme sau defecte la covoarele de 
încălzire. Înainte de aplicarea pardoselii de 
acoperire, asiguraţi-vă că conectorul de 
protecţie de culoare verde de pe ultimul 
covor este în poziţia dorită.
Păstraţi opritoarele de capăt pentru 
situaţiile în care intenţionaţi ulterior 
îndepărtarea sau modificarea pardoselii.

Cablu prelungitor Veria Clickmat
Un cablu prelungitor Veria Clickmat este 
disponibil ca accesoriu.
Utilizaţi cablul prelungitor doar atunci 
când nu puteţi realiza o legătură directă 
între elementele de încălzire învecinate.
Cablurile prelungitoare pot fi plasate 
doar în materialul de umplutură, nu pe/în 
elementul de încălzire.

Fiecare capăt al unui covor de încălzire 
Veria Clickmat prezintă o zonă de 25 cm 
care nu conţine componente electrice.

Un covor de încălzire Veria Clickmat 
poate fi tăiat doar la acele capete care nu 
conţin componente electrice (respectaţi 
 marcajele indicate mai jos).

Covoarele de încălzire Veria Clickmat au 
fost prevăzute cu marcaje şi simboluri

EMA
EURK  Indică unde poate fi efectuată o 

tăietură

EMA
EURK  Nu tăiaţi aici! Componente electrice 

în interior. Efectuarea unei tăieturi 
în acest punct duce la distrugerea 
covorului.

Tăierea covorului se face astfel:
Măsuraţi cu atenţie porţiunea care trebuie 
îndepărtată şi tăiaţi-o cu un cuţit.

2.4 Tăierea elementului de încălzire
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2.5 Montarea Veria Wireless Clickkit
Montarea controlerului Veria Clickmat 
Controlerul Veria Clickmat trebuie montat 
pe perete la 10 - 30 cm deasupra  solului 
(pachetul conţine şuruburi şi dibluri 
 pentru această operaţiune)..

Instalarea senzorului pe pardoseală
Senzorul trebuie instalat într-o fantă a 
covorului de încălzire realizată în  prealabil: 
îndepărtaţi stratul superior al fantei şi 
plasaţi senzorul în fantă.

Senzorul trebuie plasat astfel încât să se 
afle cu cel puţin 30 cm pe partea încălzită 
a covorului. 

Dacă senzorul nu poate fi plasat în fantă, 
plasaţi-l pe covorul de încălzire.  Asiguraţi-vă 
că respectivul capăt al senzorului se află 
între două cabluri de încălzire Fixaţi senzorul 
cu banda de aluminiu la covorul de încălzire

Instalarea cablului de ieşire
Cablul de ieşire de la controler trebuie 
conectat acum cu primul covor folosind 
unealta de conectare.

Asiguraţi-vă ca respectivul cablu de 
ieşire să nu fie presat excesiv sau curbat. 
 Diametrul minim de curbare este de 5 cm

Montarea termostatului Veria Clickmat
Pentru a fi accesat cu uşurinţă, termo-
statul Veria Clickmat trebuie montat la 
130-160 cm deasupra solului. Începeţi 
prin a îndepărta partea posterioară a 
 termostatului şi montaţi bateriile (livrate 
împreună cu acesta).

1

43

2
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În acest moment, toate legăturile  între   
elemente trebuie să fie aliniate şi  racordate.
Covoarele Veria Clickmat trebuie să 
 acopere o porţiune cât mai mare a 
 pardoselii. În zona fără covoare Veria 
 Clickmat, pardoseala se va acoperi cu 
covor de umplutură Veria Clickmat, pentru 
a obţine o suprafaţă plană şi uniformă.

Pentru a tăia covorul de umplutură Veria 
Clickmat, aveţi nevoie de o riglă şi o placă 
de lemn (folosită ca suport). 

Instalarea cablului de ieşire 
Tăiaţi o bucată din materialul de 
umplutură, pentru a face loc pentru cablul 
de ieşire între controlerul Veria Clickmat şi 
covorul Veria Clickmat.

De îndată ce elementele de încălzire sunt 
plasate corect, iar materialul de umplutură 
a fost tăiat, puteţi continua instalarea. 

2.6 Completarea spaţiilor rămase libere

Fixaţi apoi partea posterioară pe perete cu 
şuruburile şi dopurile furnizate.

Fixaţi termostatul la partea posterioară, 
trăgându-l peste blocaj. 
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2.8 Avertisment

Avertismentul cuprins în Veria Wireless 
Clickkit trebuie completat şi aplicat pe 
distribuitor.
Pentru scopuri ulterioare, trebuie indicată 
camera în care s-au instalat covoare 
Veria Clickmat şi numărul acestora. De 

 asemenea, se va indica numele persoanei 
care a efectuat instalarea şi data respectivă.
În plus, încăperea trebuie ilustrată în 
manual (vezi pagina 15), pentru a putea 
recunoaşte cu uşurinţă modul în care au 
fost poziţionate covoarele în încăpere.

2.7 Terminarea instalării
Înainte de a verifica sistemul de încălzire 
Veria Clickmat, asiguraţi-vă că lucrările au  
fost efectuate conform instrucţiunilor.  Testul 
poate începe în momentul în care  toate 
componentele au fost racordate corect.

Citiţi mai întâi instrucţiunile pentru 
 termostat.
Activaţi alimentarea cu tensiune, porniţi 
termostatul şi programaţi temperatura la 

valoarea maximă (30˚C pentru Clickkit 55 
şi 35˚C pentru Clickkit 100). După puţin 
timp (5-10 min) veţi observa încălzirea 
covoarelor Veria Clickmat.
Înainte de a continua, asiguraţi-vă că toate 
covoarele conectate s-au încălzit. În cazul 
în care covoarele de încălzire nu ajung 
la temperatura setată, verificaţi din nou 
conectorii.
Înainte de verificarea curentului de reţea, 
decuplaţi sistemul de încălzire Veria 
Clickmat.

Finalizarea pardoselii
Pardoseala de acoperire (parchet laminat, 
mochetă sau bucăţi de parchet din lemn) 
poate fi pozată după testarea sistemului.
Respectaţi instrucţiunile de instalare ale 
fabricantului pardoselii şi asiguraţi-vă 
că respectiva pardoseală este adecvată 
pentru utilizarea împreună cu sistemele 
de încălzire prin pardoseal.

  

x 

x 

x 

x 

x 

= 

= 

= 

= 

= 

watt

watt

watt9604

960

watt

watt

watt

Element de încălzire tip Veria Clickmat 100 în:

RO

Camera:  Living jos  

Efectuată de: Michael Lee Data: 28.11.2011

Avertism

Lucrare

Număr 
elemente 

Tip şi putere element 
de încălzire

Putere per 
element de 

Putere totală

1m² la 40 watt

2m² la 140 watt

3m² la 240 watt

4m² la 340 watt

5m² la 440 watt

Pe suprafaţa încălzită este interzisă aplicarea unor 
mijloace de fixare care pătrund în pardoseală. 
Acoperirea suplimentară a suprafeţei încălzite cu 
obiecte având o rezistenţă termică mai mare de 
0,18 m²K/W  este interzisă.
La instrucţiunile de montaj respectaţi
procedura de pozare a elementelor de încălzire.

Tensiune de alimentare:  230  V c.a.



13

Detalii tehnice ale covoarelor Veria 
Clickmat:

Înălţime 8 mm

Tensiune de reţea 230 V~ 

Sarcina maximă per covor Veria Clickmat 10 A

Clasificare IP pentru covorul Veria Clickmat IP x 7 

Putere 55 W/m² sau 100 W/m²

Reducerea zgomotului 17 dB

Coeficient de izolaţie μ 8 W/m²K

Covoare de încălzire:

Lăţime x 
lungi

Suprafaţă 
acoperită

Suprafaţă 
încălzită

Putere totală:
Intensitatea  
curentului

1 m x 2 m 1 m² 0,4 m²
22 W (Clickmat 55) 0,1 A (Clickmat 55)

40 W (Clickmat 100) 0,17 A (Clickmat 100)

1 m x 2 m 2 m2 1,4 m2
77 W (Clickmat 55) 0,33 A (Clickmat 55)

140 W (Clickmat 100) 0,61A (Clickmat 100)

1 m x 3 m 3 m2 2,4 m2
132 W (Clickmat 55) 0,57 A (Clickmat 55)

240 W (Clickmat 100) 1,04 A (Clickmat 100)

1 m x 4 m 4 m2 3,4 m2
187 W (Clickmat 55) 0,81 A (Clickmat 55)

340 W (Clickmat 100) 1,48 A (Clickmat 100)

1 m x 5 m 5 m2 4,4 m2
242 W (Clickmat 55) 1,05 A (Clickmat 55)

440 W (Clickmat 100) 1,91 A (Clickmat 100)

Covor de umplutură:

1 m x 1 m 1 m² - - -

1 m x 2 m 2 m² - - -

3.1 Detalii tehnice - Covoare Veria Clickmat
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Detalii tehnice ale Veria  
Wireless Clickkit:

Conţinutul kitului: 
Controler termostat
Bandă de aluminiu pentru fixarea 
senzorului Unealtă de îmbinare

Controler: Termostat: 

Interval de reglare nespecificat 5 °C - 30 °C/35 °C

Precizia afişajului de temperatură nespecificat ±1 °C

Histerezis 2 °C nespecificat

Afişajul temperaturii şi unitate de 
reglare

nespecificat 1 °C/pas

Temperatura de regim 0 °C până la 45 °C 0 °C până la 45 °C

Temperatura de depozitare -20 °C până la + 60 °C -20 °C până la + 60 °C

Clasificare IP IP 30 IP 30

Frecvenţa de emisie Wireless 868,199 - 869,999 MHz Wireless 868,199 - 869,999 MHz

Domeniu de emisie Până la 30 m Până la 30 m

Alimentare cu tensiune 230 V~ 3 V   (2 x baterii AA)

Amperaj max. 10 A Fără comutare

Putere max. 2300 W nespecificat

Umiditatea aerului
5 % – 95 % umiditatea relativă 
a aerului (fără condens) 

5 % – 95 % umiditatea relativă a 
aerului (fără condens)

Grad de poluare a mediului RS Grad de poluare (zona locuită) Grad de poluare (zona locuită)

Duritate 75 ºC 75 ºC

Tensiune de impuls nominală 2,5 kV nespecificat

Clasa software A A

Cablu prelungitor Veria 
Clickmat:

Cablurile prelungitoare se utilizează 
pentru conectarea covoarelor atunci 
când bucşa şi ştecherul pentru 
două covoare sunt prea îndepărtate 
datorită dispunerii în încăpere.

Denumire: Lungime:

Cablu prelungitor Clickmat 0,25 m 0,25 m

Cablu prelungitor Clickmat 1,0 m 1,0 m

Cablu prelungitor Clickmat 2,0 m 2,0 m

3.2 Detalii tehnice - Veria Wireless Clickkit + accesorii
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Desenaţi încăperea pe această pagină şi poziţionaţi ca referinţă covoarele de încălzire 
care urmează a fi instalate.

Aceste produse vor fi instalate în următoarea încăpere: 

3.3 Plan de instalare
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• Utilizaţi covorul de încălzire prin 
pardoseală doar pentru scopul indicat în 
instrucţiuni.

• Veria Clickmat trebuie instalat 
 întotdeauna cu Veria Wireless Clickkit.

• Montaţi şi conectaţi Veria Wireless 
Clickkit (controler + termostat) conform 
instrucţiunilor de instalare, la reţeaua 
electrică.

• Nu conectaţi între ele covoare cu putere 
diferită/m² (55 W/m² şi 100 W/m²).

• Covoarele Veria Clickmat 100 trebuie 
îmbinate cu Veria Wireless Clickkit 100, 
iar covoarele Veria Clickmat 55, cu Veria 
Wireless Clickkit 55.

• Sistemul de încălzire prin pardoseală Veria 
Clickmat trebuie exploatat cu un  dispozitiv 
de curent rezidual (RCD) de 30 mA.

• Covoarele Veria Clickmat nu pot fi 
 instalate pe suprafeţe denivelate.

• Este interzisă împăturirea sau îndoirea 
covoarelor de încălzire prin pardoseală.

• Covorul de încălzire Veria Clickmat 
trebuie menţinut la distanţă de alte surse 
de căldură.

• Covorul de încălzire Veria Clickmat nu 
poate fi instalat la o temperatură ambiantă 
sub 5 °C.

• Sistemul de încălzire prin pardoseală 
Veria Clickmat este adecvat numai pentru 
interior.

• Nu instalaţi sistemul de încălzire prin 
pardoseală atunci când una sau mai multe 
componente au fost deteriorate.

• Nu încercaţi în niciun caz să reparaţi 
 singuri sistemul. Reparaţiile trebuie 
 efectuate de electricieni calificaţi.
Reparaţiile greşite pot duce la accidente 
sau daune materiale.

• Nu utilizaţi sistemul de încălzire prin 
pardoseală împreună cu componente 
care nu au fost recomandate, instalate sau 
livrate de Veria.

• Folosiţi doar componente  originale 
 pentru sistemul de încălzire prin 
pardoseală Veria Clickmat. Garanţia 
pentru sistem şi pentru  componentele 
 individuale se anulează în cazul în care 
se utilizează componente de la alţi 
producători.

• Asiguraţi-vă că la utilizarea sistemului de 
încălzire prin pardoseală nu se formează 
zone fierbinţi.

• Nu instalaţi covorul de încălzire sub 
dulapuri fixe sau încastrate (mobilier cu 
acoperire totală).

• Nu utilizaţi sistemul de încălzire prin 
pardoseală Veria Clickmat în cazul în care 
sistemul este umed.

• Avertismentul trebuie completat şi 
 aplicat lângă distribuitor.

• Sistemul de încălzire prin pardoseală 
 Veria Clickmat poate fi utilizat doar 
împreună cu cablurile prelungitoare Veria 
Clickmat. Nu scurtaţi niciodată cablurile 
prelungitoare sau cablurile de ieşire.

4 Măsuri de siguranţă
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• Nu îndoiţi cablurile prelungitoare şi 
cablurile de ieşire. Nu treceţi cablurile 
peste suprafeţe fierbinţi şi/sau obiecte 
ascuţite.

• Desfăşuraţi complet cablurile pentru a 
evita supraîncălzirea.

• Scoateţi ştecherul din priză în cazul în 
care trebuie efectuate lucrări la  sistemul 
de încălzire prin pardoseală sau în 
 apropierea acestuia, la care se folosesc 
lichide sau obiecte ascuţite.

• Nu decuplaţi conectorul trăgând de 
cablu sau de elementul de încălzire prin 
pardoseală. Ţineţi întotdeauna ştecherul 
fix şi separaţi componentele folosind o 
unealtă de conectare.

• În cazul în care cablul prelungitor sau de 
ieşire prezintă defecţiuni, acesta trebuie 
înlocuit de producător, de reprezentanţii 
acestuia sau de alte persoane 
asemănătoare pentru a evita orice pericol.

• Conectaţi sistemul de încălzire prin 
pardoseală doar la o instalaţie de curent 
alternativ de 230 V cu 50 Hz.

• Nu lăsaţi încălzirea prin pardoseală să 
vină în contact cu cuie, obiecte ascuţite, 
lichide şi/sau alte obiecte/lichide 
conducătoare de electricitate.

• La desfăşurare trebuie să fie vizibilă 
partea imprimată a covorului de încălzire, 
având imprimat următorul simbol:
 

EMA
EURK   THIS SIDE UP (diese seite oben)

• Păstraţi acest manual împreună cu 
 documentele de garanţie
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5. 5 Garanţia de 5 ani
Pentru Veria Clickmat, Veria oferă următoarea garanţie:

Covoare de încălzire Veria Clickmat 5 ani

Veria Wireless Clickkit  2 ani 

Cablu prelungitor Veria Clickmat 2 ani

Garanţia este valabilă începând cu data cumpărării. Această garanţie este valabilă suplimentar pe lângă 

drepturile legale.

DISPOZIŢII DE GARANŢIE

Drepturile de garanţie pot fi acordate doar cu respectarea următoarelor dispoziţii:

• Această garanţie este valabilă doar pentru vânzările către utilizatori finali, pentru uz privat.

• Produsele trebuie utilizate în interior, în spaţiul de locuit.

• Garanţia acoperă erorile intervenite în timpul fabricării materialului. Aceasta nu este valabilă pentru daunele 

cauzate de terţi (de ex. daune în timpul transportului).

• Pentru daunele cauzate prin neglijenţă, utilizare necorespunzătoare, accidente sau forţă majoră, precum şi 

pentru daunele cauzate din alte circumstanţe, care nu sunt obişnuite pentru utilizarea spaţiilor de locuit, nu se 

acordă nicio garanţie.

• Citiţi cu atenţie instrucţiunile noastre şi urmaţi-le cu exactitate. Garanţia nu este valabilă în cazul în care 

 produsele nu sunt utilizate corespunzător.

• Daunele rezultate din tratarea şi curăţarea neconformă, din supraîncărcare, din cauza unei structuri inadecvate a 

pardoselii, precum şi daunele cauzate de umiditate sunt de asemenea excluse din prezenta garanţie.

• În cazul utilizării produselor în ciuda deficienţelor vizibile, garanţia se anulează.

• Perioada de garanţie nu se prelungeşte cu intervenţiile de service efectuate pe durata garanţiei.

• Veria îşi rezervă dreptul de a evalua daunele la faţa locului, după convenirea unui termen adecvat de 

avizare, pentru a verifica respectarea dispoziţiilor de garanţie.

• Veria îşi rezervă dreptul de a efectua intervenţiile de service în cadrul perioadei de garanţie pas cu pas, 

contra returnării materialelor înlocuite.

• Această garanţie înlocuieşte orice alte garanţii. Valabilitatea garanţiei depinde de versiunea garanţiei 

valabilă la data cumpărării. În SUA şi Canada se aplică dispoziţii de garanţie speciale. Această garanţie 

nu este aplicabilă în aceste ţări.

OBLIGAŢIA NOASTRĂ

În cazul în care se recunoaşte o deficienţă în conformitate cu această garanţie, Veria are opţiunea de a 

alege între repararea gratuită a produsului sau înlocuirea gratuită a acestuia cu un produs nou.

Obligaţia noastră se limitează la punerea la dispoziţie a materialelor noi. Costurile pentru pozare şi alte 

costuri legate de aceasta nu sunt acoperite de garanţie.

DREPTURI LA GARANŢIE

Gewährleistungsansprüche sind innerhalb von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem ein Mangel im 

Sinne Drepturile la garanţie trebuie solicitate în scris către Veria în interval de 30 de zile de la  momentul 

constatării unei deficienţe în sensul garanţiei sau de la momentul în care aceasta ar fi trebuit să fie 

constatată. La solicitarea unui astfel de drept trebuie ataşat certificatul de garanţie în original, precum şi 

bonul de cumpărare.
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Garanţia de 5 ani

Certificat de garanţie
Certificatul de garanţie Veria este emis pentru:

Nume 

Adresa completă

Cod poştal  

Localitatea 

Ţara  

Telefon 

Atenţie:

Certificatul de garanţie trebuie să fie completat corect, pentru ca garanţia să intre în vigoare.

Citiţi condiţiile de garanţie de pe pagina anterioară.

Tipul produsului  

Numărul piesei
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Veria 
Ulvehavevej 61
DK-7100 Vejle
Danemarca
E-mail: mail@veria.dk


