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Dette produktet er tungt. Få hjelp av en annen person når du skal løfte det. Produktet må løftes; det skal aldri 
trekkes langs gulvet. Møbler som faller ned på et hjørne/bein, vil forårsake skade.

4. HMS-REFERANSER

Opus Garderobeskap leveres som enkle skap á 50 eller 60cm, eller som 100cm kombiskap. Det finnes også ekstra 
hyllepakker til alle skap. Opus Garderobeskap leveres i hvit farge. 

45962503 OPUS GARDEROBESK 100 SKR (1/2)
45962518 OPUS GARDEROBESK 100 VEGG (2/2)
45962560 OPUS GARDEROBE HYLLER HVIT 100CM

45962556 OPUS GARDEROBESKAP HVIT 50CM
45962575 OPUS GARDEROBE HYLLER HVIT 50CM

45962541 OPUS GARDEROBE HVIT 60CM 
45962586 OPUS GARDEROBE HYLLER HVIT 60CM

Vennligst les disse instruksjonene nøye for å forsikre deg om at garderoben blir brukt på riktig måte. 

Denne garderoben er i samsvar med ISO 7170:2005.

Pakk ut innholdet, kontroller det og kryss av alle delene. All emballasje må avhendes på en forsvarlig måte. 

Små deler kan utgjøre kvelningsfare for små barn dersom de svelges.
Vi anbefaler sterkt at barn holdes unna arbeidsområdet.

• Garderoben skal ikke brukes hvis noen av delene er ødelagt eller mangler.

Alle festeanordninger skal strammes ordentlig. 

Generelt vedlikehold
• For å rengjøre produktet, bruk kun en lofri bomullsklut fuktet i vann.  Etter rengjøring skal flatene tørkes med 

en klut.
• Unngå å bruke rengjøringsmidler for hjemmet og midler som kan forårsake slitasje.
• Når du flytter produktet, skal det settes på plass forsiktig.
• Vær forsiktig når du håndterer eller flytter produktet. Skjødesløs håndtering kan skade produktet. 
• Festeanordningene skal strammes jevnlig. 

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke.

Emisjon
Ikke angitt.

Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

1. PRODUKTBESKRIVELSE

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

3. MILJØPÅVIRKNING
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Hvert enkelt materiale skal kastes i henhold til gjeldende forskrifter i relevante avfallsbeholdere, og resten kastes i 
husholdningsavfallet. På den måten overholder du de juridiske forpliktelsene og bidrar til å verne om miljøet.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL


