
LEDER VEIEN TIL 
LANGVARIG SKJØNNHET
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terrassebord: Transcend Gravel Path

terrassebord: Transcend Lava Rock

BELEGG

terrassebord: Transcend Spiced Rum 
og Transcend Lava Rock

DENNE SIDEN

terrassebord: Transcend Lava Rock 
rekkverk: Transcend i Classic White med cocktail- 
rekkverk i Fire Pit og glasspaneler

Verdens fremste 
merkevare innen 
terrassebord

I mer enn 20 år har Trex utviklet, definert og 

perfeksjonert terrassebord i alternativ til tre. Våre 

kompositt terrassebord med høy ytelse kombinerer 

falmebestandig skjønnhet med fremragende 

slitestyrke. Enten du planlegger et frokosthjørne 

i hagen eller retrett på taket, gjør Trex det lettere 

å skape den typen friluftsliv som du krever.

HVORFOR TREX4

BEGYNN Å DESIGNE

6
FÅ MER

8
VEDLIKEHOLD OG GARANTIER13

Lær om hva som skiller Trex® fra andre 
terrassematerialer.

Se våre signaturprodukter og begynn 
å planlegge drømmeterassen din.

Oppdag alle de ekstra fordelene 
med å ha lav-vedlikehold, høy ytelse 
terrassebord fra Trex.

Få informasjon om hvor lite  
vedlikehold Trex-terrasser faktisk. 
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Hvorfor Trex?
Vi vet at en terrasse aldri bare er en terrasse. Det er en forlengelse av 

hjemmet ditt, din egen personlige flukt tilbake til naturen. Med Trex 

kan du bruke mindre tid på å reparere terrassen din og mer tid på å 

nyte den. Se hvordan vår innovative skall-teknologi gjør Trex vel verdt 

å investere i. 

Kun Trex-terrasser er pakket inn i et høy-ytelses skall som motstår 

falming, flekker, riper, mugg, jordslag, insekter og til og med 

kjedsomhet bedre enn noe annet der ute.

HEMMELIGHETEN ER I SKJELLET

terrassebord: Transcend Spiced Rum

SE HVORDAN TREX MÅLER SEG  

med andre terrassematerialer.

TRE $

SLITESTYRKE  

råtner, flises, svulmer, vrir seg og falmer

MILJØANSVAR 

bidrar til avskogning

ENKEL VEDLIKEHOLD 

krever årlig maling, flekkborttagning  

eller forsegling

PVC

SLITESTYRKE  

motstandsdyktig mot riper og mugg,  

vil ikke bøyes, råtne eller flise seg

MILJØANSVAR 

laget av ny plast

ENKEL VEDLIKEHOLD 

vaskes med såpe og vann

$$$$

HUL KOMPOSITT

SLITESTYRKE  

kan falme, flekkes, ripes og få mugg

MILJØANSVAR 

laget av gjenbruksmaterialer

ENKEL VEDLIKEHOLD 

vaskes med såpe og vann, kan  
være behov for blekemiddel

$

TREX HØY-YTELSES KOMPOSITT

SLITESTYRKE  

motstandsdyktig mot mugg, falming, 
flekking og riper, vil ikke bøyes, råtne  
eller flise seg

MILJØANSVAR 

laget av 95 % gjenbruksmaterialer

ENKEL VEDLIKEHOLD 

vaskes med såpe og vannTrex Transcend Spiced Rum 

$$$

Beskyttet av vår 25-års 
begrensede garanti for bolig 

Lavt vedlikehold - behøver aldri 
beising, pussing eller maling

Motstår mugg, riping og falming 
ulikt andre terrasser

Naturlig treoverflate  
i flere rike farger 

Lett å installere uten 
spesialverktøy 

ÅR



OVERFLATE MED  
RIK TEKSTUR
SKJULTE FESTER HJELPER 

Å HOLDE DEN RIKE 

TEKSTUREN HOS TREX 

HELT PERFEKT OG UTEN 

TERRASSESKRUER. 

GRENSELØSE 
DESIGNMULIGHETER 
DET ER LETT Å SKAPE  

ET TILPASSET UTSEENDE  

MED TREX. 

VARIG 
SKJØNNHET 
TAKKET VÆRE DET 

FALMEBESTANDIGE 

SKALLET, SER TREX 

UT SOM NY I 25 ÅR.

FERDIGSTILL UTFORMINGEN MED 
ET KOORDINERT REKKVERK
NÅR ANDRE SER PÅ TERRASSEN DIN VIL DE 

SE REKKVERKET FØR NOE ANNET. VELG EN 

DESIGNTILNÆRMING SOM PASSER DIN STIL 

OG GÅR GODT MED HJEMMET DITT. 

RASK RENGJØRING
GLEM PUSSING OG BEISING. 

MED BARE SÅPE OG 

VANN HOLDER DU TREX-

TERRASSEN DIN HELT REN.

ENKEL 
INSTALLASJON
TREX INSTALLERES LIKE 

ENKELT SOM TRE - INGEN 

SPESIALVERKTØY KREVES. 

HVORDAN VI GJØR GRØNN GRØNNERE

Vi er svært stolte a å levere slitesterke produkter med minst mulig 
fottrykk, i alt fra innovative materialer til vår miljøvennlige prosesser.

 »  Alle Trex-terrassebord er laget av 95 % gjenbruksmaterialer

 »  Trex sparer avfallsmottak for over 180 millioner kilo plast-  
og trerester hvert år

 »  Hos Trex har vi ikke felt et eneste tre på alle de årene vi har  
vært i terrassebransjen

Oppdag hva du vil  få 
når du skaffer Trex



TILGJENGELIGE FARGER

Tid for å designe
Trex-terrassebord finnes i en rekke varige farger med dype trestrukturmønstre som passer til enhver stil i 

hjemmet. Fall for den som er mest fornuftig for deg. Fordi fargen du velger er motstandsdyktig både mot 

falming og flekker, vil du ha glede av terrassegulvet i årevis fremover. 

terrassebord: Transcend Spiced Rum og Vintage Lantern

CONTOUR HONEY BROWN 

TRANSCEND GRAVEL PATH TRANSCEND SPICED RUM

CONTOUR PEBBLE GREY

Bordene med not og fjær er tilpasset det revolusjonerende 

skjulte Trex Hideaway-monteringssystemet, som gir en glatt og 

jevn overflate – uten skruer, skruehull eller noen forstyrrende 

elementer i den glatte strukturen og behagelige fornemmelsen 

til det nye Trex-terrassegulvet ditt.

Trex-terrassebord

TERRASSEBORD

VERKTØY

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE

24 mm bord med 
rette kanter

24 mm bord med 
rette kanter

24 mm x 140 mm x 4880 mm - Transcend® Spiced Rum

24 mm x 140 mm x 4880 mm - Transcend Gravel Path

24 mm x 140 mm x 4880 mm - Contour® Pebble Grey

24 mm x 140 mm x 4880 mm - Contour Honey Brown

24 mm x 140 mm x 4880 mm - Transcend Spiced Rum

24 mm x 140 mm x 4880 mm - Transcend Gravel Path

24 mm x 140 mm x 4880 mm - Contour Pebble Grey

24 mm x 140 mm x 4880 mm - Contour Honey Brown 

24 mm bord med 
not og fjær

24 mm bord med 
not og fjær

17 mm x 184 mm 
Fascia 

Startklips
2,5 klips per løpemeter på det første og siste bordet 
(pose à 36)

Universell festeanordning
4,6 m² boks
(90 per boks)

Trex Hideaway® skjult monteringssystem

LIKER DU DET DU IKKE SER?

45547683

45547626

45547842

45547672

45547486

50613012

49021942

45547823

45830445

45829923
17 mm x 184 mm x 3660 mm - Transcend Spiced Rum

17 mm x 184 mm x 3660 mm - Transcend Gravel Path

ARTIKKELNUMMER

ARTIKKELNUMMER

98

50614143

49021961

*For å sørge for ønsket spredning av farge, legges bordene ut før de festes. Fargevariasjon blant bordene er en del av det som gjør  
  dem unike og er å forvente.

*Sag av 3-10 mm av bordendene for best mulig finish. Produktet er med hensikt produsert med ekstra lengde for å tillate denne justeringen.

*5 mm mellomrom, både ende-til-ende og ende-til-bredde, er nødvendig for drenering og utvidelsen og sammentrekningene       
  av bordene og understrukturen. Søsterbjelker er nødvendig når bordene møtes ende-til-ende. 
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Trex Classic White-rekkverk

Stolpehylse

Rekkverk- og sprossesett

» Kroneformet toppskinne

» Universell bunnskinne

» Firkantede sprosser

» Sprosseavstandsstykker

» Justerbar fotkloss

» Monteringsdeler

Horisontalsett for 
kuttet rekkverk

45 grader  
"Birdsmouth"-beslagspakke

113 mm x 113 mm x 1016 mm

1715 mm x 914 mm horisontalsett

1715 mm x 914 mm trappesett

For kroneformet rekkverk eller universalt rekkverk

Festeanordning for kuttet rekkverk – horisontal

45547876

45547861

48308733

48308744

48308752

Stolpehylsekrage 114 mm x 114 mm (innvendig mål) 48307836

Stolpekledningshette 114 mm x 114 mm (innvendig mål) 48307658

REKKVERKKOMPONENTER BESKRIVELSE

Trex Signature® Aluminum-rekkverk
REKKVERKKOMPONENTER BESKRIVELSE ARTIKKELNUMMER

ARTIKKELNUMMER

Aluminiumstolper med hette og 
skjørt Aluminium tverrstolpe
Aluminiumsstolper kan kun brukes med produktlinjen 
Trex Signature.

Aluminiumsmonteringsplate  
og verktøy

Rekkverk- og sprossesett
» Toppskinne
» Bunnskinne
» Sprosser
» Utstyr for montering og støtte

Tilbehør til Signature

63 mm x 63 mm x 109 mm stolpe – horisontal (IRC-kompatibel)

63 mm x 63 mm x 134 mm stolpe – stige (IRC-kompatibel) 

63 mm x 63 mm x 106 mm tverrstolpe – horisontal (IRC-kompatibel)

Kun for bruk med en 63 mm aluminumstolpe  
og 63 mm aluminium tverrstolpe.

182 cm x 106 cm Rekkverksett w. Firkantede sprosser – horisontal
182 cm x 106 cm Rekkverksett w. Firkantede sprosser – stige
243 cm x 106 cm Rekkverksett m. Firkantede sprosser – horisontal

Fast brakett – horisontal (4/pakke)
Fast brakett – stige (4/pakke)

50615206

50615233

50615460

50615532

50615558
50615774
50617140

50617166
50617185

SPROSSER

BUNNSKINNE

TOPPSKINNE

STOLPER

STOLPER 

Disse stødige vertikale stolpene holder 

rekkverket på linje og kan utstyres med 

dekorative hetter og skjørt

REKKVERK 

Både topp- og bunnskinnene er utformet 

for å holde rekkverk rett og vakkert

SPROSSER 

Vertikale sprosser som opprettholder plass 

og sikkerhet

COCKTAIL-REKKVERK (valgfritt) 

Bruk Trex terrassebord sammen med en 

universell toppskinne for å skape en flat  

overflate for å holde drinker og mer

Det nødvendige til rekkverk

Hvor man har terrasse, har man også rekkverk. Rekkverk spiller en stor rolle i utseende og følelsen av 

utendørsområdet, da det er den mest synlige delen av en terrasse. Med Trex-rekkverk kan du stole på  

at rekkverket vil holde stand mot elementene og se ut akkurat som du ønsker det.
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Trex Outdoor Lighting

BELYSNINGKOMPONENTER BESKRIVELSE ARTIKKELNUMMER

Terrassebelysning

» Stolpehettelys

» Innfelte terrasselys

» Trappebelysning

» Transformator

» Dimmer

» 6-veis deler 
» 3-meter lang forlengningskabel
» Hunn-til-hunn-adapter

(1) Stolpehettelys 114 mm x 114 mm (intern dimensjon)

(4) LED-terrasselys (25 mm OD) m/ 1,68 m hann-lighthubledning

(4) LED-trappelys (32 mm OD) m/ 1,68 m hann-lighthubledning

Lavkapasitet transformator (2,5 A)

Enkel kanal med fjernkontroll

(4) pakke
(4) pakke
(6) pakke

48308006

48325113

48325124

48308014

48308063

48325132
48325143
48325158

Ved å bruke energieffektive pærer kan Trex® OutdoorLighting™ forbedre husets utseende lenge etter 

solnedgangen — både på terrassen og rundt huset.

Belysning 
Alle utendørs byggematerialer krever rengjøring. Generelt sett er såpe og vann alt som kreves for å rengjøre Trex Transcend-,  
Enhance- og Contour-produkter. Se nedenfor for mer informasjon.

PROBLEM LØSNING

Skitt og rusk
Det berørte området bør spyles med en slange for å fjerne rusk på overflaten. Bruk varmt såpevann og en 

myk børste for å fjerne skitt og rusk fra det profilerte mønsteret.

Flekking fra hardt vann

Hardt vann er vann med en høy mengde av mineralforekomster som kalk, silika og kalsium. Når vannet 

tørker, er avsetningene etterlatt, og etterlater stygge flekker på overflater. Dette er ikke en feil med Trex-

produktene, men heller et problem med selve vannet. Vanligvis kan disse forekomstene rengjøres med hvit 

eddik på terrasseflater eller bruk av Magic Eraser® på rekkverkets overflater. Skylling er nødvendig slik at 

man må passe på å ikke bruke hardt vann til dette formålet, og hvis det må brukes, tørk av med en klut eller 

bruk en vifte til å tørke overflater etterpå.

Krittstreker
De fleste typer fargekritt er permanente og kan misfarge overflaten. Bruk bare Irwin Strait-Line®*  

Dust-Off Marking Chalk (lilla), som du får på Irwin.com.

Tanniner som følge av rusk

Fjern alt rusk fra terrassen ved hjelp av en slange eller kost. Når terrasseoverflaten er tørr, har du 

«terrasseglansmiddel» ** på terrassen i henhold til produsentens instruksjoner. Terrasseglansmiddel 

inneholder oksalsyre, som også vil fjerne tanniner.

Is og snø
En plastskuff kan brukes til å fjerne snø fra terrassegulvet. Bruk kalsiumklorid eller bergsalt til å smelte 

snøen og isen på terrassegulvets overflate. 

Olje, fett og mat

Alt matsøl bør fjernes så raskt som mulig. Overflaten må rengjøres innen sju dager for å opprettholde 

garantien mot flekker. Flekkene fjernes ved å spyle med en slange, og bruke varmt såpevann og en myk 

børste for å fjerne matsøl fra det profilerte mønsteret.

Mugg og jordslag

Mugg kan tære på biobelegget hvis rusk, for eksempel pollen og skitt, blir liggende på  

terrassegulvets overflate. Det anbefales å bruke en slange og varmt såpevann med en  

myk børste for å fjerne matrester og mugg.

Bruk av høyttrykkspyler  

(betong, gips eller bakkejord)

Du kan bruke en høytrykksspyler opp til 3100 psi*** som har viftetilbehør/-funksjon og såpedispenser til 

å fjerne skitt, betongstøv eller andre typer byggrusk. Spray terrassen med såpe, og fortsett ved å forsiktig 

skrubbe alle terrassebordene med en myk børste. Spray/skyll hvert enkelt terrassebord med viftespissen 

opp til 20 cm fra terrasseoverflaten. SKYLL GRUNDIG. Hvis skittent vann fra rengjøringen ligger igjen og får 

tørke, vil dette føre til at et belegg legger seg på terrasseoverflaten.

Opprettholde Transcend- og Select-rekkverk

Bruk ALDRI aceton eller andre løsemidler på Trex Transcend- eller Select-rekkverk for å opprettholde 

skjønnheten i overflaten. Dersom du støter på problemer med fargeoverføring (fra feste av 

sprosseavstandsstykke), kan du bruke Mr. Clean® Magic Eraser® Original eller Magic Eraser® Extra Power 

til å fjerne dette.**** For mindre overflateriper, merker, eller skraper, bruk Dupli-Color Scratch Seal™ Clear 

Sealer Pen.*****

Oppbevaring på arbeidsstedet

Oppbevar terrassebord på en jevn overflate og bruk alltid skikkelige støtter (dunnasje). Ikke oppbevar 

direkte på bakken. Ved stabling av terrassebordbunter, bør støtter (dunnasje) starte ca 20 cm fra hver 

ende og fordeles omtrent 60 cm på midten. I tillegg bør støtter (dunnasje) stilles opp vertikalt/vinkelrett på 

terrassebordene. Juster støtteblokker (dunnasje) tilsvarende hvis buntene er løse. For Select-terrassebord, 

1x12 og 1x8 produkter er maks stablingshøyde 12 bunter. For alle andre terrasseprodukter, er maks 

stablingshøyde 14 bunter (VIKTIG Å BEMERKE SEG AT RIKTIG AVSTAND MELLOM DUNNASJE MÅ VÆRE 

PÅ PLASS FOR DISSE HØYDENE). Når man stabler flere pakker må man sikre at dunnasjen stilles opp 

vertikalt ned for hver bunt. Alltid dekk til terrasseproduktene på området frem til de er klare til å installeres.

* Strait-Line® er et registrert varemerke for Irwin Industrial Tool Company.

** Bruk av produkter som inneholder blekemiddel eller syre vil lysne overflaten av Trex. Bruk først på et lite synlig område for å se om du liker effekten. Ingen 

produktene vil påvirke den strukturelle integriteten til Trex.

***Bruk av høyttrykksspyler større enn 3100 psi kan skade terrassebordene og gjøre garantien ugyldig.

****Mr. Clean® og Magic Eraser® er et registrert varemerke for The Procter and Gamble Company.

*****Scratch Seal™ Clear Sealer Pen er et registrert varemerke for Dupli-Color® Products Company.

TREX TRANSCEND® OG TREX CONTOUR®  
VEILEDNING FOR PLEIE OG RENGJØRING
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TREX® BEGRENSET GARANTI

Trex Company, Inc. (heretter kalt «Trex») gir den opprinnelige 
kjøperen («kjøperen»), i den tidsperioden som er gitt i den 
påfølgende setningen, garanti om at Trex®-produkter er uten feil i 
materialer og utførelse, og at de ikke vil dele seg, flise seg opp, råtne 
eller bli påført strukturelle skader fra termitter og soppangrep 
under normale bruks- og driftsforhold. Tidsperioden til en slik 
garanti skal være tjuefem (25) år fra det opprinnelige kjøpet for 
anvendelse tilknyttet bolig, og ti (10) år fra det opprinnelige kjøpet 
for kommersiell anvendelse. Hvis det oppstår en feil i løpet av 
garantiperioden, skal kjøperen melde fra skriftlig til Trex, og når 
feilen er bekreftet av en godkjent Trex-representant, skal Trex' 
eneste ansvar være, etter eget forgodtbefinnende, å erstatte den 
defekte artikelen eller refundere den delen av kjøpsprisen som 
kjøperen har betalt for slik defekt artikkel (dette omfatter ikke 
kostnadene for den opprinnelige installasjonen).

Til tross for det foregående, (a), er garantiperioden for 
LED-lamper og -holdere for Trex® Deck Lighting™ sju (7) 
år, garantiperioden for LED-lamper og -holdere for Trex® 
Landscape Lighting™ er fem (5) år og garantiperioden for 
dimmeren, timeren og transformatoren er tre (3) år i hvert 
tilfelle, forutsatt at det blir brukt en Trex-transformator 
(ingen form for garanti på noen komponenter hvis en 
Trex-transformator ikke blir brukt), og ingen garanti på 
eventuelle andre deler eller tilbehør; (b) når det gjelder 
beslagene til Trex Surroundings®-porten (portens ramme, 
hengsler og skruer), er garantiperioden fem (5) år; (c) når det 
gjelder Trex pyntesprosser er garantiperioden som dekker 
malingsbelegget, ti (10) år, og skal erstattes proporsjonalt 
på følgende måte: 100 % erstatning i de første fem (5) 
årene, og 50 % erstatning i de neste fem (5) årene, og (d) 
denne garantien gjelder ikke for terrassegulvrammen i 
stål av typen Trex Elevations®, aluminiumsrekkverket Trex 
Reveal® og TrexTrim™ (som begge har egne garantier).

I denne garantien skal en «boliganvendelse» vise til en installasjon 
av produktet på én enkelt bolig, og en «kommersiell anvendelse» 
vise til alle andre installasjoner av produktet enn på en enkeltbolig.

I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER, SKAL DENNE 
GARANTIEN IKKE DEKKE, OG TREX SKAL IKKE VÆRE 
ANSVARLIG FOR KOSTNADER OG UTGIFTER SOM 
PÅLØPER NÅR DET GJELDER FJERNING AV BERØRTE 
PRODUKTER ELLER INSTALLASJON AV ERSTATTEDE 
MATERIALER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, 
ARBEIDS- OG FRAKTUTGIFTER.

Når det gjelder en boliganvendelse kan denne garantien overføres 
én (1) gang til en ny kjøper av eiendommen der Trex-produktene 
opprinnelig ble installert, innenfor femårsperioden (5 år) fra og 
med den datoen da kjøperen opprinnelig kjøpte produktet. Når 
det gjelder en kommersiell anvendelse kan denne garantien 
fritt overføres til de neste kjøperne av eiendommen der Trex-
produktene opprinnelig ble installert.

Kjøperen, eller den som har fått overført eiendommen, skal, 
innenfor den garantiperioden som er gjengitt ovenfor, sende 
en beskrivelse av den påberopte feilen og kjøpsbevis til Trex, til 
følgende adresse:

Trex Company, Inc. 
Customer Relations 
160 Exeter Drive 
Winchester, VA 22603-8605 
USA

Trex gir ingen garanti mot og er ikke ansvarlig for noen forhold 
som skyldes følgende: (1) feilaktig installasjon av Trex-produkter 
og/eller unnlatelse av å følge Trex' retningslinjer for installasjon, 
inkludert, men ikke begrenset til, uriktige mellomrom; (2) 
bruk av Trex-produkter på annen måte enn under normale 
bruks- og driftsforhold, eller til anvendelser som ikke anbefales 
i retningslinjene til Trex og lokale bygningsforskrifter; (3) 
bevegelse eller forskyvning av bakken, jordras eller setning av 
bakken eller støttekonstruksjonen Trex-produktene er installert 
på; (4) eventuell naturkatastrofe (som oversvømmelse, orkan, 
jordskjelv, lyn, osv.), miljømessige forhold (som luftforurensning, 
mugg, jordslag, osv.), flekker fra fremmedstoffer (som jord, fett, 
olje, osv.), eller normal slitasje fra vær og vind (definert som 
utsettelse for sol, vær og luft, som vil få enhver farget overflate til 
å falmes gradvis, bli påført kritt- eller skittbelegg eller flekker); (5) 
variasjoner eller endringer i fargen til Trex-produkter; (6) feilaktig 
håndtering, lagring, misbruk eller vanskjøtsel av Trex-produkter 
fra kjøperens, overtakerens eller tredjeparts side; eller (7) vanlig 
bruksslitasje.

Trex tillater ikke at en person eller virksomhet skal gi, eller være 
bundet av, eventuell erklæring eller representasjon med hensyn 
til kvaliteten eller ytelsen til Trex-produkter utover det som er 
omfattet av denne garantien. Denne garantien kan ikke endres 
eller korrigeres, unntatt gjennom et skriftlig dokument som er 
signert av Trex og kjøperen.

I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER, SKAL TREX 
IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG 
FOR SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER 
FØLGESKADER, ENTEN SLIKE SKADER ER SØKT OM 
GJENNOM KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL (INKLUDERT, 
MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET OG OBJEKTIVT 
ANSVAR) ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OG TREX' ANSVAR 
MED HENSYN TIL DEFEKTE PRODUKTER SKAL IKKE 
I NOE TILFELLE OVERSKRIDE ERSTATNING AV SLIKE 
PRODUKTER ELLER TILBAKEBETALING AV KJØPSPRISEN, 
SOM BESKREVET OVENFOR.

I noen land er det ikke tillatt å utelukke eller begrense ansvaret 
for tilfeldige skader eller følgeskader. Det er derfor mulig at 
begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien 
gir deg bestemte juridiske rettigheter, og du kan også ha andre 
rettigheter, som kan variere fra land til land. Forbrukerne har 
juridiske rettigheter under gjeldende nasjonal lovgivning som 
gjelder for salg av forbrukervarer. Denne garantien har ingen 
innvirkning på disse rettighetene.
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BEGRENSET GARANTI MOT FALMING OG FLEKKER FOR 
TREX TRANSCEND®, TREX CONTOUR® OG TREX® FASCIA 

BEGRENSET FALME & FLEKK GARANTI

Trex Company, Inc. (heretter kalt «Trex») gir, i henhold 
til betingelsene som er fremsatt nedenfor, den 
opprinnelige sluttbrukeren («kjøperen») garanti om 
at Trex Transcend®-terrasser- eller terrassebord, 
Trex Enhance®-terrasser, Trex Contour®terrasser, 
eller Trex Universal Fascia, etter det som er aktuelt 
(«produktet»), vil fungere som følger under normale 
bruks- og driftsforhold:

Garantiperiode: Garantiperioden starter den 
datoen det opprinnelige kjøpet blir gjennomført, 
og slutter (1) tjuefem (25) år deretter for en 
boliganvendelse av produktet, og (2) ti (10) 
år deretter for en kommersiell anvendelse av 
produktet. 

Boliganvendelse/kommersiell anvendelse: I 
denne garantien skal en «boliganvendelse» vise 
til en installasjon av produktet på én enkelt bolig, 
og en «kommersiell anvendelse» vise til alle andre 
installasjoner av produktet enn på en enkeltbolig.

Motstandsdyktighet mot falming: Fargen til dette 
produktet skal ikke falmes etter å bli utsatt for lys- 
og værforhold, som målt med en fargeendring på 
mer enn 5 Delta E-enheter (CIE). 

Produktet er laget for å motstå falming. Ingen 
materialer er falmingssikre når de utsettes for 
flere år med UV-stråling og naturelementer. 
Produktet er laget for å motstå falming, og vil ikke 
under noen omstendighet falme mer enn 5 Delta 
E-enheter (CIE).

Flekkbestandighet: Produktet skal være 
motstandsdyktig mot permanente flekker som 
følge av søling av mat og drikke, inkludert ketchup, 
sennep, salatoljer, te, vin, kaffe, fruktsaft, grillsaus, 
fett, brus og andre mat- og drikkerelaterte 
elementer som vanligvis kan forekomme på en 
terrasse tilknyttet en bolig, eller mugg og jordslag 
som forekommer naturlig i miljøet, forutsatt at slike 
substanser blir fjernet fra produktet med såpe og 
vann eller mildt rengjøringsmiddel etter maksimum 
én (1) uke etter utsettelse for maten eller drikken 
på overflaten, eller etter at mugg eller jordslag først 
kommer til syne.

Til tross for det foregående gir ikke Trex noen 
garanti for at produktet er flekkbestandig, og 
garanterer ikke mot flekker som skyldes sølte, eller 
på annen måte påførte mat- og drikkesubstanser 
som ikke er ordentlig vasket bort, som beskrevet 
ovenfor, innen én (1) uke etter at utsettelsen 
fant sted. Videre omfatter materialer, som ikke 
dekkes av denne garantien for flekkbestandighet, 
nedbrytende stoffer med en syreholdig eller basisk 
pH-verdi, maling- eller beisprodukter, sterke 
løsemidler, metallisk rust eller andre elementer 
som normalt ikke brukes på terrassegulv, og andre 
substanser som ikke tilhører kategorien mat og 
drikke, inkludert, men ikke begrenset til, biosider, 
soppdrepemidler, gjødning eller bakteriedrepende 
midler. Sopp og jordslag kan sette seg og gro på 
hvilken som helst overflate utendørs, inkludert 
på dette produktet. Terrassegulvet bør derfor 
rengjøres regelmessig for å fjerne skitt og pollen 
som kan gi næring til sopp og jordslag. Denne 
garantien dekker ikke sopp og jordslag som ikke er 
vasket ordentlig vekk som beskrevet, innen én (1) 
uke etter at det først kommer til syne.

Standard begrenset garanti fra Trex Company: 
Denne garantien kommer i tillegg til den standard 
begrensede garantien til Trex Company som gjelder 
for alle Trex-produkter.

Overførbarhet: Når det gjelder en boliganvendelse 
kan denne garantien overføres én (1) gang til en 
ny kjøper av eiendommen der Trex-produktene 
opprinnelig ble installert, innenfor femårsperioden 
(5 år) fra og med den datoen da kjøperen 
opprinnelig kjøpte produktet. Når det gjelder en 
kommersiell anvendelse kan denne garantien fritt 
overføres til de neste kjøperne av eiendommen der 
Trex-produktene opprinnelig ble installert.

UNNTAK FRA GARANTIDEKNINGEN:

Utsettelse for varme: Direkte eller indirekte 
kontakt med ekstreme varmekilder (over 275 
grader) kan forårsake falming, og kan skade 
overflaten til produktet. Eventuelle følger fra slik 
eksponering er uttrykkelig unntatt fra dekning 
under denne garantien. 

Skade på overflaten: Bruk aldri metallskuffer 
eller redskap med skarpe kanter for å fjerne snø 
og is på overflaten av produktet. Hvis overflaten 
til produktet blir skadet eller punktert, gjelder ikke 
denne garantien. 

Maling eller andre materialer som brukes 
på produktet: Hvis maling eller andre 
beleggsmaterialer blir påført produktet, gjelder ikke 
denne garantien. 

Rekkverk: Denne garantien dekker ikke Trex 
Transcend®-rekkverkkomponenter.

Andre unntak: Denne garantien dekker ikke 
noen tilstander som skyldes følgende: (1) feilaktig 
installasjon av produktet og/eller unnlatelse av å 
følge Trex' retningslinjer for installasjon, inkludert, 
men ikke begrenset til, uriktige mellomrom; (2) bruk 
av produktet på annen måte enn under normale 
bruks- eller driftsforhold, eller til anvendelser som 
ikke anbefales i retningslinjene til Trex og lokale 
bygningsforskrifter; (3) bevegelse eller forskyvning 
av bakken, jordras eller setning av bakken eller 
støttekonstruksjonen produktet er installert på; (4) 
eventuell naturkatastrofe (som oversvømmelse, 
orkan, jordskjelv, lyn, osv.); (5) feilaktig håndtering, 
lagring, misbruk eller vanskjøtsel av produktet fra 
kjøperens, overtakerens eller tredjeparts side; (6) 
eventuell falming eller flekkdannelse som ikke er på 
gangflaten til produktet (f.eks. på undersiden eller i 
endene av produktet); eller (7) vanlig bruksslitasje.

Prosedyre for å fremsette et krav under denne 
garantien

Kjøperen må gjøre følgende for å fremsette et krav 
under denne garantien:

1. Hvis kjøperen fremsetter et krav tilknyttet 
garantien for flekkbestandighet, må kjøperen gjøre 
følgende:

(a) Kjøperen må prøve å rengjøre det berørte 
området av terrassegulvet ved å følge 
rengjøringsanvisningene som er beskrevet ovenfor, 
innen én (1) uke etter utsettelse for maten eller 
drikken på produktet, eller etter at mugg eller 
jordslag først kommer til syne. 

(b) Hvis det berørte området fortsetter å være 
rimelig utilfredsstillende etter at kjøperen har fulgt 
disse rengjøringsanvisningene, skal kjøperen få det 
berørte området av terrassen rengjort profesjonelt 
på kjøperens bekostning. 

(c) Hvis det berørte området fortsetter å være 
rimelig utilfredsstillende etter profesjonell 
rengjøring, kan kjøperen fremsette et krav under 
denne garantien, forutsatt at slikt krav blir fremsatt 
innen tretti (30) dager etter den profesjonelle 
rengjøringen.

2. Kjøperen, eller den som har fått overført 
eiendommen, skal, hvis de vil fremsette et krav 
under denne begrensede garantien, sende en 
beskrivelse og bilder av det berørte området 
av produktet og kjøpsbevis, innenfor den 
garantiperioden som er gjengitt ovenfor, og, hvis 
kravet er tilknyttet garantien om flekkbestandighet, 
bevis på overholdelse av paragraf 1 ovenfor, til 
følgende adresse:

Trex Company, Inc. 
Customer Relations 
160 Exeter Drive 
Winchester, VA 22603-8605 
USA

3. Når et gyldig krav er bekreftet av en godkjent 
Trex-representant, skal Trex' eneste ansvar 
være, etter eget forgodtbefinnende, å erstatte det 
defekte elementet eller refundere den delen av 
kjøpsprisen som kjøperen har betalt for slikt berørt 
element (dette omfatter ikke kostnadene for den 
opprinnelige installasjonen). Erstatningsmateriale 
vil bli gitt som er så nært som mulig i farge, design 
og kvalitet som materialet som skal erstattes, men 
Trex garanterer ikke nøyaktig samsvar, fordi farger 
og design kan endres. 

4. Hvis et gyldig garantikrav fremsettes i løpet av det 
ellevte (11.) til og med det tjuefemte (25.) året etter 
det opprinnelige kjøpet for en boliganvendelse, vil 
erstatningen bli beregnet proporsjonalt. Hvis Trex 
leverer erstatningsmaterialer, kan de velge om de vil 
erstatte bord, som på annen måte oppfyller kravene 
til et krav, etter den prosentsatsen som er oppført 
nedenfor, eller, hvis de vil refundere kjøpsprisen, 
kan de velge å refundere kjøpsprisen for bord, som 
på annen måte oppfyller kravene til et krav, etter 
den prosentsatsen som er oppført nedenfor. 

ÅR FOR GARANTIKRAV PROSENTSATS FOR 
ERSTATNING

11 80 %

12 80 %

13 80 %

14 60 %

15 60 %

16 60 %

17 40 %

18 40 %

19 40 %

20 20 %

21 20 %

22 20 %

23 10 %

24 10 %

25 10 %

5. I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER, SKAL 
DENNE GARANTIEN IKKE DEKKE, OG TREX 
SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR KOSTNADER 
OG UTGIFTER SOM PÅLØPER NÅR DET GJELDER 
FJERNING AV BERØRTE PRODUKTER ELLER 
INSTALLASJON AV ERSTATTEDE MATERIALER, 
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, 
ARBEIDS- OG FRAKTUTGIFTER.

I DEN UTSTREKNING LOVER TILLATER, SKAL 
TREX IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET 
VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE ELLER 
TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, 
ENTEN SLIKE SKADER ER SØKT OM GJENNOM 
KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL (INKLUDERT, 
MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET 
OG OBJEKTIVT ANSVAR) ELLER PÅ ANNEN 
MÅTE, OG TREX' ANSVAR MED HENSYN TIL 
DEFEKTE PRODUKTER SKAL IKKE I NOE 
TILFELLE OVERSKRIDE ERSTATNING AV SLIKE 
PRODUKTER ELLER TILBAKEBETALING AV 
KJØPSPRISEN, SOM BESKREVET OVENFOR.

I noen land er det ikke tillatt å utelukke eller 
begrense ansvaret for tilfeldige skader eller 
følgeskader. Det er derfor mulig at begrensningene 
ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien gir 
deg bestemte juridiske rettigheter, og du kan også 
ha andre rettigheter, som kan variere fra land til 
land. Forbrukerne har juridiske rettigheter under 
gjeldende nasjonal lovgivning som gjelder for salg 
av forbrukervarer. Denne garantien har ingen 
innvirkning på disse rettighetene.
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