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Atina speilskap med integrert LED i dørene

NRF nr. Varenavn Mål BxDxH (cm) Vekt (kg) Beskrivelse GTIN / EAN
7010036 Speilskap med integrert LED, stikkontakt og bryter 60 x 14 x 72 16 2 dører, speil på skrog 7072278081015

7010037 Speilskap med integrert LED, stikkontakt og bryter 80 x 14 x 72 18 2 dører, speil på skrog 7072278081022

7010038 Speilskap med integrert LED, stikkontakt og bryter 100 x 14 x 72 20 2 dører, speil på skrog 7072278081039

7010039 Speilskap med integrert LED, stikkontakt og bryter 120 x 14 x 72 26 3 dører, speil på skrog 7072278081046

Salgsstart:
2020

Materialer: Egenskaper:
Skrog:                Melanminbelagt spon Myktstengende hengsler

Skrogsider:         Speilbelagt

Dører:                 Laminert speil 3 mm

Hyller:                Glass Pakningens innhold:
Lys:                   LED Speilskap, ferdig montert

Monteringssett

Monteringsanvisning

Monteringsmål:
Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse 

på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt

gulv til topp høyskap på 190 cm.

Avstand fra topp servant til c/c feste: 10,5 cm

Anbefalt kubbing fra gulv: 184,5 - 174,5 cm

Vedlikehold og rengjøring:
For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler

med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. 

For armatur og servant:
Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel 

skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. 

Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det  også her

å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig

husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler. 
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