
FORALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
RB BADEROMSMØBLER

Materialbeskrivelse
Bunnskapets fronter er produsert av PVC-foliert MDF. Sidene er produsert av 16 mm Egger-
sponplater. Kantlimt med varmt PUR-lim, som garanterer maksimal fuktmotstand. Skuffer følger 
vmed BLUM Excel-lysbilder. Myk lukking. Matt hvite integrerte aluminium håndtak. Keramisk servant 
inkludert. Hygieniske og antibakterielle overflater i vasken forhindrer dannelse av mugg.

Art-nr. 7653755
NOBB-nr. 57090093

Merkenavn RB BADEROMSMØBEL - MILANO
Farge Matt hvit
Front 22 mm PVC belagt MDF
Sider 16 mm Egger melaminbelagt sponplate

Skuffer BLUM soft close skinner med høydejustering 
og sikring (Excel Type)

Art-nr. 7653755
NOBB-nr. 57090093

Merkenavn RB BADEROMSMØBEL - MILANO
Farge Matt hvit
Front 22 mm PVC belagt MDF
Sider 16 mm Egger melaminbelagt sponplate

Skuffer BLUM soft close skinner med høydejustering 
og sikring (Excel Type)

Art-nr. 7690471
NOBB-nr. 57935564

Merkenavn RB BADEROMSMØBEL
Farge Matt hvit
Front 22 mm PVC belagt MDF
Sider 16 mm Egger melaminbelagt sponplate

Hengsler Soft Close



FORALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
RB BADEROMSMØBLER

Art-nr. 7653751
NOBB-nr. 57090055

Merkenavn RB BADEROMSMØBEL
Farge Matt hvit
Front Klart speil limt på sponplate
Sider 16 mm Egger sponplate

Hengsler Soft close 

Art-nr. 7653752
NOBB-nr. 57090066

Merkenavn RB BADEROMSMØBEL
Farge Matt hvit
Front Klart speil limt på sponplate
Sider 16 mm Egger sponplate

Hengsler Soft close 

Vedlikehold av opus baderomsmøbler
 Baderomsmøbler bør installeres i et oppvarmet og velegnet rom der temperaturen varierer fra 
+5 til +35 °C. Møblene må ikke være for nærme varmekilder. Skån møblene fra direkte vann og 
damppåvirkning. Rommet må være tørt og godt ventilert.

• Mekanisk støt: unngå å skrape eller slå på overflaten

• Væskepåvirkning: væske skal rengjøres umiddelbart fra overflaten. Mange konsentrerte  
kosmetiske væsker kan skade overflatene

Daglig rengjøring
Alt materialet som brukes til produksjon av baderomsmøbler, vedlikeholdes og rengjøres enkelt. 
Ikke bruk slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler. Vi anbefaler at du rengjør møblene 
med en fuktig mikrofiberklut, samt tørker en fuktet overflate grundig med en ren, tørr klut. 

Bruk bare spesielle rengjøringsmidler som ikke inneholder slipende partikler for rengjøring av 
speil. Regelmessig rengjøring av keramiske servanter: Bruk myke rengjøringsmidler som er 
beregnet for overflater i steintøy. For å gjenopprette glansen på overflaten, polerer du dem med 
spesiell poleringspasta.

Garanti
Alle produkter leveres med 5 års garanti fra kjøpsdatoen. Garantien er begrenset til verdien av 
produktet; det inkluderer ikke kostnadene for installasjon, demontering, transport knyttet til end-
ringen. Garantien inkluderer ikke skader forårsaket av produktet på grunn av feil lagring, installa-
sjon eller brudd på forhold knyttet til bruk, påvirkning av ekstreme temperaturer eller aggressive 
væsker (løsningsmidler, oppløsningsmiddel, alkalisk osv.). Produktgaranti gjelder ikke i tilfeller av 
ombygging, skjæring, endring eller andre modifikasjoner av produktet gjort av kunden.

Materialbeskrivelse
Speilskapets sider er produsert av 16 mm Egger-sponplater. Kantlimt med varmt PUR-lim, som 
garanterer maksimal fuktmotstand. Dører med sinkspeil limt på sponplater fra Egger. Soft Close 
hengsler. Glasshyller inni. LED-belysning 4000 K, 12V, trafo inkludert i el-boksen (bryter + stikk-
kontakt 220-250W).


