FDV Dokumentasjon

ALVA / FIX TREND
Baderoms møbel

(Merk: Blandere, dusjsett og andre tilbehør på bildene er ikke inkludert i produktet)

Nordexa AB
Vastervallvagen 4, 302 50, Halmstad, Sweden
Telefon nr. : +46 35 16 64 33
Fax nr. : +46 35 16 64 31

“ALVA / FIX TREND” er produsert i kvalitetsmaterialer og finnes i størrelser og farger vist nedenfor.
Art.Nr Namn
1155 Alva Speilskap 550 / Hvit matt. Bredde= 550, Dybde=115/195, Høyde=735mm
1156 Alva Speilskap 750 / Hvit matt. Bredde= 750, Dybde=115/195, Høyde=735mm

550

750

1314 Fix Trend vask + servantskap 750 / Porselen, Hvit hvitt. bredde= 550, dybde=330, Høyde=515mm

*******************************************************************************************
Material specification
Mirror: High reflective mirror panel /mirror door
Glass shelf: Tempered glass shelf
Panel: Medium-density-fiberboard

Overflate
Eksteriør overflate: PU maling.
Interiør overflate: Melamin film
Dørhengsler med demping.

LysLED stripe
2700k-3000k 6.5W
(Alva 550)
7.6W (Alva 750)
Transformator
12W / 12V X 1pc
IP44 Standard
Montering
Se eget monterings anvisning for produktet.
Høyskap og servantskap er ferdig montert.
Speilskapene kommer med ferdig montert rammer.
Speilene kommer løse, og må monteres i henhold til monteringsanvisningen.
Speilskapets ledninger må kobles til nettet av godkjent instalatør.

Tips og vedlikehold
Baderomsmøbler:
Rengjør med fuktig klut, bruk milde rengjøringsmidler ved behov. Unngå slipende midler, syrer og ammoniakk.
Våre møbler er utstyrt med vannavstøtende materiale, men tåler ikke direkte vannkontakt over lang tid.
Maksimer derfor avstanden til badekar eller dusj, tørk bort synlig vann etter bruk. Ved montering nær badekar
eller dusj bør badekarsvegg, dusjvegg eller annen avskjerming brukes.
Porselen:
Ved generell misfarging, bruk sitronsyre. Fjern kalkflekker med 45–55 % eddik påført med en myk klut, vent en
stund, skyll så av. Unngå alle midler med slipende effekt, syrer og skuremiddel.
Generell produktgaranti
• Ved reklamasjon, ta kontakt med utsalgsstedet der produktet er kjøpt.
• Produktgarantien er gyldig i 2 år fra kjøpsdatoen for produktet. Original kvittering må fremlegges ved
reklamasjon.
• Garantien gjelder ikke hvis andre servicepartnere har endret produktet uten vår tillatelse.
• Kunden må fremskaffe bilder og produktnummer (LOT) som kan hjelpe oss å utbedre skaden
Produktgarantien gjelder ikke ved følgende skader:
- Normal "slitasje" av bruker
- Skader forårsaket av feil transport
- Skader forårsaket av feil installasjon eller dårlig produktvedlikehold
- Unormale forhold som for høyt vanntrykk, frost, urent vann eller ujevn strømtilførsel
- Bruk av produktet til andre formål enn innendørs bruk i et bademiljø
Krav på garantien må gjøres så snart en feil eller mangel oppdages, og innen en rimelig tid (maksimalt 2
måneder).
VED INSTALLASJON AV ALLE PRODUKTER:
- Bruk alltid arbeidshansker
- Monter aldri produkter som er eller ser ut til å være skadet
- Før førstegangs bruk, forsikre deg om at alle skruer og forbindelser er tett sammenføyd.
- Vær alltid minimum 2 personer ved montering.
- Glass må behandles forsiktig. Beskytt kanter og hjørner under monteringen.

