FDV-Dokumentasjon
Møbelserie

Victoria
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Møbelserie Victoria produseres i kvalitetsmaterialer og leveres i bredder på 80, 100 og 120
cm. Victoria leveres i fargen grå alm.
Baderomsmøbelet leveres med servantskap, servant, speilskap og ett høyskap.

Generell informasjon
Møbel materialer:

Laminert sponplate (melaminpapir) og PVC kantbånd.
Melaminpapir = trykt dekorativt papir dynket med aminomelaminharpiks.

Servant/vask:
Hengsler / oppheng:

Kunstmarmor
Aluminium, stål og plast

Skuffer:

Laminert spon, PVC og metall

Produsent land:

Kina

Produktbeskrivelse:

Victoria baderomsmøbel:
Møbelskapet i laminert spon, har en slett overflate. Dobbelt skuffesystem med soft-close.
Møbelet kommer i fargen grå alm. Toppmontert servant i kunstmarmor med overløp.
Møbelet monteres enkelt på vegg, med medfølgende festebeslag. Leveres i 4 deler: Servant,
servantkabinett, speilskap og høyskap.

Garanti

Det gis normalt 10 års garanti mot fabrikasjons feil på produktene av produsent. I denne
perioden erstattes defekte deler med nye. Garantien dekker således ikke normal slitasje eller
feil oppstått grunnet feil montering eller dårlig vedlikehold. Alle reservedeler lagerføres i
inntil 10 år etter endt produksjon. Kontakt vår kundeservice ved behov av reservedeler.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Laminerte sponplater og PVC kantbånd:
Møbelskap og fronter består av laminerte sponplater (melaminpapir) og PVC kantbånd. Det
er viktig å holde god ventilasjon i rommet og plassere møblene avskjermet fra vannsprut og
mulige slag, for dermed å minimere risiko for skader.
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Rengjøring og vedlikehold:
Daglig rengjøring gjøres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det
benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten slipe- og skuremiddel. Tørk deretter av
møbelskapet med en myk klut lett fuktet i rent vann for å unngå skjolder og striper fra
rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre
sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade møbelets overflate.

Servant i kunstmarmor:
Servantene i Victoria-serien er hygieniske, holdbare og tilnærmet vedlikeholdsfrie. Servanter
av resin/kunstmarmor består av en blanding av resin, kalsiumkarbonat, silisiumdioksid og
med et gelcoatlag på overflaten. Rengjør med vann og et mildt, flytende og mykt
vaskemiddel. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder grove slipemidler, sterke syrer,
ammoniakk eller klor, da dette kan skade servanten
Ettersyn/kontroll:
Ved førstegangs montering av produktet skal alle skruer på møbelet etter strammes. Det
anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av møbelet og montering, samt stramme til
skruene ved behov. Vennligst sørg for at møblene har blitt installert i vannrett posisjon.
Silikonstripe mellom servant og vegg må være intakt, og skal skiftes ved behov.
Fuktbestandighet:
Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever tilstrekkelig utlufting i rommet.
Møbelskapet tåler ikke direkte vannsprut over lengre tid. Vannsøl tørkes av med klut eller
papir.
Anvisninger for deponering:
Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering: Deponeres på godkjent avfallsplass. Møbelskap kan gjenvinnes gjennom
forbrenning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Servant gjenvinnes som rene
masser.

Teknisk Service
Importør:
Post og besøksadresse:
Telefon:
E-post:
Hjemmeside:
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Sparmax AS
Verkstedveien 48, 3516 HØNEFOSS
32 12 14 16
support@sparmax.no
www.sparmax.no

