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PRODUKTINFORMASJON
Servanter i Evermite®
Komposittmaterialet Evermite® har suverene egenskaper når det gjelder både ripesikkerhet,
holdbarhet og glans. Den høye poretettheten hindrer inntrenging av flekker som for
eksempel kaffe, leppestift og andre sterke fargestoffer, og er i tillegg kjemikalieresistent.
Skap
Skapskrogene er produsert i 17 mm hellakkerte møbelplater. Skapene leveres ferdig
sammensatt med bakplate (ikke servantskap), med to-veis justerbare opphengsbeslag for
vegg.
Dører
Dørene er produsert i 17 mm hellakkerte møbelplater med integrert grep på siden
Hengslene er tre-veis justerbare og har innebygget demping.
Skuffer
Skuffer i metall/møbelplate med hellakkert front med grepslist. Skuffene har fullt uttrekk,
selvinntrekk og demping, og er utstyrt med grå gummimatter i bunnen. Skuffene er fullt
justerbare i fire retninger. Som tilvalg kan det leveres stikkontakt i øverste skuff.
Speil med LED-lampe
Speil med toppmontert energibesparende LED-lampe i polert aluminium/forkrommet plast.
Leveres i breddene 75, 95, 120, og 150 cm. 150 cm leveres med to stk LED-lamper. Speilet
kan også leveres i spesialmål. IP44
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Speilskap med LED-lampe
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Speilskap (se ”Skap” for flere detaljer) med 2 (4) speildører, og toppmontert LED-lampe i
polert aluminium/forkrommet plast. Skapet er utstyrt med en integrert stikkontakt, to
glasshyller i 6 mm glass, magnetlist for småsaker, og demping på dørene som standard. Som
tilvalg kan det leveres LED-underbelysning ned mot servant. Leveres i breddene 75, 95, og
150 cm. 150 cm leveres med to LED-lamper. IP44.
Speilskap med integrert LED belysning (120).
Speilskap (se skap for flere detaljer) med 2 speildører, og integrert LED-belysning. Skapet er
utstyrt med integrert stikkontakt, to glasshyller i 6 mm glass, magnetlist for småsaker, og
demping på dørene standard. Somt ilvalg kan det leveres LED-underbelysning ned mot
servant. IP44
Installasjon
Produktet skal installeres som beskrevet i monteringsveiledningen. Om produktet installeres
eller brukes på andre måter, kan dette gå ut over garantien. Vi anbefaler bruk av
profesjonell installatør.
El-installasjon
Vi anbefaler bruk av autorisert el-installatør.

Renhold og vedlikehold
Generelt
Baderomsmøbler fra INR er utviklet med tanke på bruk i et av hjemmets tøffeste miljø, men
med noen enkle forhåndsregler vil du spare deg for små irritasjonsmomenter, og sikre en
forlenget levetid for dine baderomsmøbler. Sørg for å tørke opp vannsøl fra møblene etter
bruk. Dette vil forenkle renholdet betydelig, og motvirke eventuelle fuktskader. Sørg for at
møblene ikke monteres i våtsone, beskyttes mot direkte vannsprut fra dusj/badekar, og ikke
er i direkte kontakt med våte dusjforheng.
Rengjøring
Møblene rengjøres med vanlige milde rengjøringsmidler, som ikke inneholder salmiakk eller
andre fettløsende komponenter. Disse kan bryte ned lakken og forårsake skader i overflaten.
Servanter i Evermite® har ingen unike vedlikeholdskrav, og normal rengjøring foretas med
vann, svamp og vanlige rengjøringsprodukter for bad. Bruk aldri rengjøringsprodukter med
”skure-effekt”, eller skuresvamper da dette kan skade overflaten og på sikt gjøre renholdet
vanskeligere.
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Belysning
Alle lyskilder er vedlikeholdsfrie. Ved problemer med lyskilder må du kontakte din
forhandler.
Garanti
Kjøpsloven har fastsatt hvilke rettigheter du har som kjøper av nye produkter.
Loven slår fast at du kan reklamere på såkalte mangler i opptil 5 år etter at kjøpet fant sted.
Vi gir likevel 10 års garanti på INR Kilen baderomsmøbler.

Garantien omfatter
Produksjonsfeil og andre kjøpsrettslige mangler.
Garantien omfatter ikke
Skader som kan relateres til feil bruk, dårlig vedlikehold, feil montert produkt, eller
bruksrelaterte slitasjeskader.
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