FDV-DOKUMENTASJON

BAD

Hverdagsglede på plass hos deg!
Gratulerer med ditt valg av Ballingsløv bad. Vi vet at du kommer til å bruke
ditt baderom daglig, derfor er det viktig for oss at du er fornøyd. Baderomsmøbler fra Ballingløv er alltid basert på stor produktkunnskap og høy kvalitet.
Vår målsetting er at du skal få full valuta for din investering og at du skal
være fornøyd i mange år fremover. På følgende sider finner du informasjon
om produktene og hvordan de bør vedlikeholdes for at du skal få størst mulig
glede av dem i mange år fremover.
Ballingsløv AB har produsert innredning til hjemmet siden 1929 og inngår i
dag i konsernet Ballingsløv International AB som ble etablert i 1998. Konsernet er et av de ledende produsentene av kjøkken, bad og garderobe.
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Omsorg
RENGØRING OG VEDLIKEHOLD
MALTE OVERFLATER
Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler som er skånsomme mot overflatene. Unngå skuremidler eller andre
preparater som inneholder slipemidler eller ammoniakk.
Disse kan nemlig lage riper i overflaten og/eller ødelegge
den på annen måte.
LAKKERTE TREOVERFLATER
Finerte og massive treoverflater er mer eller mindre
porete. Vær derfor forsiktig med bruken av vann ved
rengjøring. Bruk en lett fuktet klut og tørk av med en
godt oppvridd klut. Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler som er skånsomme mot overflatene.
Unngå skuremidler eller andre preparater som inneholder slipemidler eller ammoniakk. Bruk aldri tynner eller
lignende til å fjerne flekker.
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LAMINAT- OG MELAMINOVERFLATER
Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler som er skånsomme mot overflatene. Unngå skuremidler eller andre
preparater som inneholder slipemidler eller ammoniakk.
Stoffer som kan forårsake misfarginger eller etseskader
(jod, hydrogenperoksid, blekk, mineralsyrer, ammoniakk
osv.), må naturligvis unngås.
SKUFFER, BAKKER OG INNREDNINGSDETALJER
Etter rengjøring med egnet syntetisk rengjøringsmiddel
ettertørkes det med fuktig klut, for å unngå statisk elektrisitet. Krystallolje, aceton og lignende midler må ikke
brukes, ettersom de kan skade plastdetaljer.
Til lærdetaljer anbefaler vi at dere bruker Leather Clean &
Protect. Kan kjøpes hos våre forhandlere.

SERVANT I PORSELEN
Bruk vanlige rengjøringsmidler. Bruk ikke rengjøringsredskaper som inneholder harde slipemidler, f.eks. stålull
og grønn fibersvamp. Sterke syrer (f.eks. svovelsyre) og
sterke alkalier (f.eks. kaustisk soda) bør ikke brukes.

SERVANT I KOMPOSITTSTEIN
Kompositstein rengjøes med varmt vann. Ved ekstra skitten overflate kan Surface Cleaner benyttes. Til komposittstein kan også Q-action benyttes. For oppfrisking finnes
det en polish til komposittplater.

SERVANT I GJUTMARMOR
Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler uten slipemiddel. Servanten skal ikke utsettes for syrer, ammoniakk,
rengjøringsmidler beregnet for avløp, hårfargingsprodukter eller klorin.

Dører
MODELL

TYKKELSE

MATERIAL

OVERFLATE

KANTLIST

ØVRIG

Bright finer		 19

Sponplate / finert

Beis / klarlakk

7 mm tre			

Bright kulør		 19

MDF

Malt

Lessmore 		 19

MDF

Malt

Mono kulør		 19

MDF

Malt

Stella kulør		 19

MDF

Malt

Strict kulør		 19

MDF

Malt		

Vanity finer		 19

Sponplate / finert

Beis / klarlakk

Integrert grep i aluminium

10 mm tre
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Materialfakta
SKAPSKROG
Ballingsløv`s skapskrog for badesortimentet er produsert
av 16 mm finert, malt melamin eller malt melaminbelagt
sponplate.
DØRER
Malte dører er produsert av MDF (Medium Density
Fiber-board) som er en trefiberplate med stor tetthet.
Den er formstabil og godt egnet for overflatebehandling.
Ballingsløv`s unike overflatebehandling skjer gjennom
seks forskjellige behandlingstrinn i form av pussing og
maling.
Finerte dører har en massiv kant av tre rundt hele døren.
Fineret er knivskåret av utvalgte stokker, hver og en med
sin naturlige variasjon og farge.
HYLLER OG HYLLEBÆRERE
Finerte skap leveres med finerte hyller. Malte skap leveres
med malte hyller. Glasshyller er produsert av 5 mm herdet
klarglass.
SVART TRESKUFFE av svartbeiset plywood. Skuffen har
et rullevognsystem med valser og er uttrekkbar i hele
dybden. Bæreevnen på skinnene er 40 kg. Skuffene er
mykstengende.
GRÅ SKUFFE av foliebelagt MFC. Skuffen har et
rullevognsystem med valser og er uttrekkbar i hele
dybden. Bæreevnen på skinnene er 40 kg. Skuffene er
mykstengende.
HENGSLER
Selvlukkende med innebygd demping. Hengslene er i
metall, med Clip-funksjon hvilket innebærer at døren med
et enkelt håndgrep kan monteres/demonteres. Hengslene
er skjulte ved stengt dør. Åpningsvinkelen er 155 grader på
Vanity og 110 grader på andre serier. Justerbart i høyden, i
bredden og sideveis.

6 | BAD

MONTERING
En utførlig monteringsanvisning følger med leveransen.
Skapseksjonene som står på oversikten på side 4, viser
innfestingshøyder. Planlegger du nye vegger, kan du
beregne plassering av spikerslag ved hjelp av denne
informasjonen. Se også monteringsfilmer på
www.drommekjokkenet.no/baderum/montering-baderum
ELINSTALLATION
Kontakt alltid godkjent installatør.
GARANTI
Ballingsløv`s baderomsinnredninger kommer med
en materialgaranti på 20 år på skuffer, hengsler og
beslag fra Blum, samt 5 års materialgaranti på øvrige
innredningsdetaljer. Garantiene gjelder ved konstatert
fabrikasjonsfeil. Det er avgjørende at monteringen
er utført ifølge våre monteringsanvisninger, og at
vedlikeholdsanvisningene er blitt fulgt. Garantien gjelder
ikke ved ulykkeshendelser, feil bruk eller belastning,
feilaktig rengjøring, knivhakk, slag, riper og lignende,
eller slitasje som skyldes feil installasjon.
Reklamasjoner skal leveres til Ballingsløv`s forhandlere,
med vedlagt ordrenummer. Det skal meldes fra om
transportskader innen 10 virkedager.
RESERVASJONER
Velger du finerte dører, skuffefronter eller tilbehør
velger du samtidig noe personlig og unikt. Tre er et
naturmateriale og har ofte variasjoner i farger og
strukturer, også mellom de enkelte dører/skuffefronter/
detaljer - noe som er viktig å kjenne til.
Ballingsløv`s stadige produktutvikling kan medføre
endringer i utførelse, design og konstruksjon – hvilket vi
forbeholder oss retten til.
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