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I N F O R M AT I E

Belangrijke informatie
Lees onderstaande informatie zorgvuldig door. Hiermee kunt u de juiste
Earthworks-tegels en mozaïektegels kiezen voor uw toepassing. Voor
gedetailleerdere aanwijzingen en voorafgaand aan de installatie raadpleegt u
de installatiegids op originalstyle.com/guides. We raden ten zeerste aan dat u
en uw tegelzetter deze installatiegids doornemen voorafgaand aan het zetten,
omdat Original Style niet verantwoordelijk is voor defecten nadat tegels en
mozaïektegels zijn gezet of voor problemen die zijn vermeld in deze belangrijke
informatie of de installatiegids nadat het product is gelegd of geïnstalleerd.
DE JUISTE TEGELS EN MOZAÏEKTEGELS KIEZEN
Controleer de geschiktheid van de door u gekozen tegels/mozaïektegels op de
afzonderlijke productpagina’s voordat u ze bestelt en installeert. U en uw
tegelzetter zouden deze brochure en de installatiegids (www.originalstyle.com/
guides) door moeten lezen om er zeker van te zijn dat de tegels geschikt zijn
voor het door u gewenste gebruik. Vraag in geval van twijfel uw Original Styledetailhandelaar om meer informatie.
MONSTERS
Aangezien steen is een natuurlijk product is, kan hierdoor de kleurnuancering
variëren. Het is niet verstandig om muur- of vloertegels te kiezen op basis van
slechts één monster, aangezien dit niet noodzakelijkerwijs een juiste
afspiegeling is van het voltooide, algehele eindresultaat. Monsters van stenen
tegels en mozaïekmatjes kunnen op verzoek worden verzonden naar klanten.
Voor tegel- of mozaïekmonsters op volledige grootte wordt het monstertarief
gerekend. Vraag uw tegelspecialist naar de details.
VARIATIES IN AFMETINGEN EN GROOTTES
In deze brochure worden nominale afmetingen en diktes vermeld. Alle
afmetingen zijn onderworpen aan een toelaatbare afwijking van ±2 mm.
Sommige mozaïektegels worden met de hand afgewerkt. De werkelijke
afmetingen van de individuele mozaïekmatjes kunnen afwijken van de
vermelde maten, die slechts als leidraad moeten worden gezien. Als u tegels
met verschillende dieptes combineert, is het belangrijk dat u de diepste tegel
vindt, aangezien deze de hoogte van uw vloer bepaalt. Houd rekening met
speling van vijf procent voor snijden en afval bij het berekenen van het aantal
benodigde tegels en mozaïekmatjes.
We worden zo nu en dan geconfronteerd met formaten/groottes/diktes die
gewijzigd zijn ten opzichte van die zijn gepubliceerd in deze brochure. We
kunnen niet garanderen dat dit niet gebeurt. Controleer altijd bij de
klantenservice of de door u gekozen producten beschikbaar zijn voordat u een
bestelling plaatst.
We raden aan dat u tien procent meer bestelt. Op deze manier weet u zeker
dat de tegels niet opraken tijdens de installatie en vermijdt u het risico dat u
meer tegels uit een andere batch moet bestellen. Het is onvermijdelijk dat u
tegels moet snijden tijdens de installatie. Eventuele fouten of breuken kunnen
worden gecompenseerd als u meer tegels hebt besteld.
VARIATIES IN NUANCERING EN KLEUR
Steen is een natuurlijk materiaal met inherente variaties in kleur, polijsting,
patronen en oppervlaktetextuur. Er kan sprake zijn van enige kleurvariatie
tussen de tegels onderling. Dit wordt in esthetisch opzicht vaak beschouwd als
een positief kenmerk. Het betekent ook dat u er niet van uit kunt gaan dat een
enkele monstertegel een nauwkeurige indicatie is van de kleur van het
oppervlak als geheel.
De kenmerkende variaties in tint van elke tegel en van de tegels onderling
dragen bij aan het unieke karakter van de installatie. De verschillen tussen
verschillende partijen kunnen zelfs nog groter zijn. Daarom raden we aan dat u
alle tegels tegelijkertijd aanschaft. U of uw tegelzetter zou wat tijd moeten
nemen voor het los neerleggen van alle tegels om de beste verdeling van de
nuancering te realiseren voordat de tegels worden gezet. Het is belangrijk dat
de zetter begrijpt welke patronen of mengeffecten u wilt, wat de vereisten zijn
voor het prepareren van het oppervlak en hoe de pasgelegde tegels worden
beschermd tegen de lopende werkzaamheden.
Tijdens het snijproces op de steengroeve wordt water gebruikt. Daarom
kunnen producten van travertijn, kalksteen en marmer nog vochtig zijn als u
uw levering ontvangt. Droge tegels kunnen lichter van kleur zijn dan vochtige.
Laat daarom de tegels volledig opdrogen voordat u de tegels verdeelt op uw
vloer. Zodoende hebt u een gelijkmatige verdeling van tinten en kleuren
voordat u ze zet.

NATUURLIJKE IMPERFECTIES
Vanwege de natuurlijke oorsprong van enkele tegels kunnen ze kleine
beschadigingen of onvolkomenheden vertonen. Zulke relatief kleine
imperfecties zijn normaal en zijn niet het gevolg van gebrekkig vakmanschap.
Deze eigenschap is bij sommige materialen en afwerkingen duidelijker
aanwezig dan bij andere. Houd hiermee rekening bij het kiezen van uw tegels.
Poreuze en onopgevulde tegels zijn duidelijk minder geschikt dan gepolijste
tegels voor oppervlakken die perfect schoon moeten worden gehouden.
Verpakking en verzending kunnen soms kleine beschadigingen veroorzaken,
zoals afbrokkeling. Dit is normaal. We raden aan dat u afgebrokkelde tegels of
tegels met ongewenste verkleuringen gebruikt voor het snijden tijdens het
installatieproces. Natuursteen kan ook onderhevig zijn aan schuren en krassen.
LIJMEN, VOEGMIDDELEN, AFDICHTINGSMIDDELEN
Lees de installatiegids op www.originalstyle.com/guides voor meer informatie
over lijmen, voegmiddelen en afdichtingsmiddelen voordat u begint met het
zetten.
ONDERHOUD EN REINIGING
Veeg de vloer regelmatig of gebruik een stofzuiger om vuil te verwijderen. Als u
iets morst, veeg dit dan onmiddellijk op met een schone, vochtige doek.
Hardnekkige vlekken kunnen vaak worden verwijderd met een klein beetje
terpentine. We wijzen u erop dat het gebruik van bepaalde
schoonmaakmiddelen op zuurbasis ertoe kan leiden dat de stenen tegels
hiermee reageren en van uiterlijk veranderen.
FOTOGRAFIE
Als gevolg van variaties in studiobelichting en printinkten kunnen de in deze
brochure afgebeelde kleuren enigszins afwijken van die van de daadwerkelijke
tegels. We raden altijd aan dat u uw Original Style-leverancier vraagt om
enkele voorbeelden.
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
Original Style is niet aansprakelijk voor de verkeerde installatie van zijn
producten.
In geval van claims met betrekking tot de tegels zelf is de aansprakelijkheid
van Original Style, voor zover dit wettelijk is toegestaan, beperkt tot het
vervangen van het product of het vergoeden van de kosten van het product en
is gevolgschade niet inbegrepen. Claims moeten binnen zeven werkdagen na
ontvangst van de tegels worden ingediend. De tegels moeten worden
geïnspecteerd voordat deze worden gezet. Claims worden niet behandeld
nadat de tegels zijn gezet. We wijzen u erop dat tot de zetting het aanvaarden
van de hoeveelheid, kleur, structuur, afmetingen en schakering van de tegels
behoort. Original Style garandeert dat zijn tegels overeenkomen met hun
omschrijving en geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Original Style maakt
geen andere uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de
geschiktheid van de producten voor bepaalde installaties.
We geven geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van
slijtagebestendigheid of onderhoudsmaatregelen.
Het is van groot belang dat de instructies van de producent voor voeg- en
lijmmiddelen worden opgevolgd ten aanzien van hun geschiktheid in
combinatie met onze producten. Raadpleeg de leverancier van de voeg- en
lijmmiddelen van wie u de producten hebt gekocht in geval van twijfel. Original
Style maakt geen beweringen over de geschiktheid voor gebruik van de lijmen
en voegmiddelen van derde partijen. We wijzen u erop dat het gebruik van
bepaalde bijtende reinigingsmiddelen kan leiden tot een reactie van de tegels,
waarvan het uiterlijk kan veranderen.

