FDV-DOKUMENTASJON

Garderobe

Hverdagsglede på plass hos deg!
Gratulerer med ditt valg av Ballingsløv garderobe. Vi vet at du kommer til
å bruke din garderobe løsning daglig og derfor er det viktig for oss at du er
fornøyd. Garderobe 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 Ballingløv International AB som ble etablert i 1998. Konsernet
er et av de ledende produsentene av kjøkken, bad og garderobe.
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Vedlikehold
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
LAKKERTE/MALTE FYLLINGER
Dører, skuffer etc. som er behandlet med lakk, har en
slitesterk og slett overflate. Den daglige rengjøringen
gjøres ved å tørke med en ren, oppvridd klut i lunkent
vann. Tørk over med en tørr klut. Fettflekker som ikke går
bort på denne måten, fjernes med en oppvridd klut tilsatt
et mildt rengjøringsmiddel, max 1 tsk per liter vann. Tørk
over med en ren og tørr klut. Ikke behandle dine dører
med vedlikeholdsprodukter beregnet for møbler – disse
kan endre overflatens karakter. Rengjøringsmidler som
inneholder ammoniakk bør bare brukes når du har tilsatt
vann. Produkter som avgir damp må ikke stå i nærheten
av dørene.
FYLLINGER I MELAMIN
Dører, skuffer etc. som er belagt med melamin har en
slitesterk og slett overflate. Den daglige rengjøringen
gjøres ved å tørke med en ren klut, oppvridd i vann tilsatt
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et mildt rengjøringsmiddel. Tørk over med en ren og tørr
klut. Microfiberkluter kan også brukes ved rengjøring av
melamin. Merker etter sko ol. kan forsiktig fjernes med
whitesprit. Tørk av med en fuktig klut. Ikke behandle dine
skap med vedlikeholdsprodukter beregnet for møbler –
en del av disse endrer overflatens karakter. Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk bør bare brukes når
du har tilsatt vann. Produkter som avgir damp må ikke
stå i nærheten av dørene.
FYLLINGER AV MALT GLASS/SATINERT GLASS
Rengjøringen gjøres med en klut fuktet i vann som inneholder et vanlig mildt rengjøringsmiddel.
INNREDNING
Overflaten på hyllene er i melamin som er et meget
slitesterkt materiale. Rengjøring gjøres med en fuktig

klut og et mildt rengjøringsmiddel. Spesielle vanskelige
flekker kan forsiktig fjernes med rødsprit.
BEVEGELIGE DELER
Topphjul og bunnhjul på skyvedørene, uttrekkbare skuffer, hyller og styreskinner rengjøres daglig med støvsuging. Regelmessig smøring av de bevegelige delene med
en syrefri olje.(symaskinolje)Oljesøl må tørkes bort umiddelbart. Olje kan gi fettflekker og kan være vanskelig å ta
bort i ettertid.

BUNNSKINNE
For å unngå gulvhjul og dører som går dårlig, må bunnskinnene støvsuges regelmessig. Merker/flekker etter
støvsugeren fjernes du med vanlig viskelær.
ØVRIG INFORMASJON
Garderober og skyvedører er kun beregnet for innendørs
bruk, ettersom de ikke tåler fukt. Det er en god ide å
åpne skyvedørene i garderoben for utlufting slik at det
blir samme fuktighet på begge sidene av dørene.

ALUMINIUMSPROFILER OG SKINNER
Aluminium rengjøres med lunkent vann og en oppvridd
klut. Poler med en tørr, lofri bomullsklut eller mikrofiberklut. Vær oppmerksom på at aluminium ikke tåler
syre.

Skyvedører
MELAMIN
Hvit

8 mm melaminbelagd sponplate

Svart struktur

8 mm melaminbelagd sponplate

Steingrå

8 mm melaminbelagd sponplate

Lys eik

8 mm melaminbelagd sponplate

Røkt eik

8 mm melaminbelagd sponplate

Peppergrå

8 mm melaminbelagd sponplate

Lysgrå

8 mm melaminbelagd sponplate

SPEILGLASS
Sølvspeil

4 mm glas med sikkerhetsfolie

Bronsjespeil

4 mm glas med sikkerhetsfolie

GLASS
Klarglass – herdet

4 mm glas

Malt glass – svart

4 mm glas med sikkerhetsfolie

Malt glass – hvit

4 mm glas med sikkerhetsfolie

Satinert glass – svart

4 mm glas med sikkerhetsfolie

Satinert glass – hvit

4 mm glas med sikkerhetsfolie

Satinert glass – herdet ESG

4 mm glass

Bronse glass

4 mm glass
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Materialfakta
SKYVEDØRER
Drømmekjøkkenets skyvedører leveres med profiler i
aluminium eller med et MDF rammesystem.
• Aluminiumsprofiler og topp og bunnskinne finnes i
fargene hvit, sølv, antikk og matt svart.
• Takskinner og bunnskinner er i aluminium og finnes i
fargene hvit, sølv, antikk og matt svart.
• Modellen One og Lounge ruller på kraftige hjul med
kulelager og helstøpte dobbelthjul opp mot taket.
• Modell Frontrow, Showstopper og Backstage ruller på
kraftige hjul med kulelager på gulvet og gummibelagte
dobbelthjul med kulelager i taket.
INNREDNING
Innredning produseres i melaminbelagte sponplater.
Innredningen leveres umontert. Skuffene leveres montert
med mykstenging som standard.
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SPONPLATER
Treplater produsert av trespon både fra nytt virke men
også fra gjenvunnet virke. Sponet presses sammen under
varme og trykk. Sponplaten er hovedsaken i våre fyllinger
og innredninger.
GLASS
Alle speil og malte glassdører beskyttes med en godkjent
sikkerhetsfolie på baksiden. Herdet glass er gjennomsiktig eller frostet. Alle glassdører er uten bly.
MDF
Medium Density Fiberboard, trefiberplate, som er produsert av finmalt trespon og presset sammen med lim
under høyt trykk og varme. Lett å bearbeide.

Flex gavel

Standard gavel

Standard gavel mot
utvendig gavel

Liten gavel

Flex hylle
Standard hylle

Flex klesstang

Skuffe

Standard klesstang

Skohylle

Gitterskuffe
Glasskuffe
Skouttrekk

Kurv
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