Förvaring

SKÖTSEL OCH FUNKTIONER

Vardagsglädje på plats hos dig!
Grattis till att du valt Ballingslövs förvaringslösning till ditt hem. Vi vet att du
kommer använda din förvaringslösning dagligen och därför är det viktigt för
oss att du blir nöjd. En förvaringslösning från Ballingslöv baseras alltid på ett
gediget produktkunnande och hög kvalitet.
Vår målsättning är att du skall få full valuta för din investering och känna
dig nöjd i många år framöver. På följande sidor finner du mer information om
produkten och hur ni sköter den för att kunna njuta av dess funktioner under
lång tid framöver.
Ballingslöv AB har tillverkat inredning till hemmet sedan 1929 och ingår idag
i koncernen Ballingslöv International AB som bildades 1998. Koncernen är en
av de ledande tillverkarna för kök, bad och förvaring.
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Skötsel
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
LACKERADE/MÅLADE FYLLNINGAR
Dörrar, lådor etc. behandlade med lack, har en motståndskraftig och slät yta. Den dagliga rengöringen utförs genom att torka med en ren trasa urvriden i ljummet
vatten. Torka torrt med en torr trasa. Fettfläckar, som
inte kan tas bort på detta sätt, torkas av med en trasa
urvriden i vatten innehållande ett vanligt milt rengöringsmedel, max 1 tsk per liter vatten. Torka med en ren
och torr trasa. Behandla inte dina dörrar med några av
de olika möbelvårdsmedel som finns tillgängliga, en del
av dessa ändrar ytornas karaktär. Rengöringsmedel som
innehåller ammoniak bör endast användas efter utspädning med vatten. Produkter som avger ånga får inte
ställas i närheten av dörrarna.
FYLLNINGAR I MELAMIN
Dörrar, lådor etc. som är belagd med melamin, har en
motståndskraftig och slät yta. Den dagliga rengöringen
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utförs genom att torka med en ren trasa urvriden i
vatten innehållande ett vanligt milt rengöringsmedel,
max 1 tsk per liter vatten. Torka torrt med en ren trasa
urvriden i vatten. Mikrofibertrasor kan också användas
för rengöring av melamin. Färgade märken från skor eller
liknande kan försiktigt avlägsnas med tvättsprit. Torka av
med en fuktig trasa. Behandla inte dina skåp med några
av de olika möbelvårdsmedel som finns tillgängliga, en
del av dessa ändrar ytornas karaktär. Rengöringsmedel
som innehåller ammoniak bör endast användas efter
utspädning med vatten. Produkter som avger ånga får
inte ställas i närheten av dörrarna.
FYLLNINGAR AV MÅLAT GLAS/SATINERAT GLAS
Rengöring utförs med en trasa fuktat i vatten som innehåller ett vanligt, milt rengöringsmedel, max 1 tsk per
liter vatten.

INREDNING
Ytan på hyllorna består av melamin som är mycket
slitstark. Rengöring utförs med en trasa fuktad i vatten
som innehåller ett vanligt milt rengöringsmedel. (max. 1
tsk. per liter vatten.) Särskilt svåra fläckar kan avlägsnas
varsamt med tvättsprit.
RÖRLIGA DELAR
Topphjul och bottenhjul på skjutdörrar, utdragbara lådor,
hyllor m.m. och styr/skenor v. slutande dörrar, rengörs
under normal daglig rengöring med en dammsugare.
Regelbunden smörning av de rörliga delarna med syrafri
olja (symaskinsolja) behövs. Observera att utspilld olja
måste torkas bort omedelbart. Olja kan ge fettfläckar
som kan vara svåra att ta bort efteråt.

BOTTENSKENA
För att undvika golvhjul och dörrar som går dåligt, måste
bottenskenan dammsugas regelbundet. Några märken/
fläckar efter dammsugarens plasthuvud kan tas bort med
vanligt suddgummi.
ÖVRIG INFORMATION
Garderober och skjutdörrar är endast avsedda för inomhusbruk, eftersom de inte tål fukt. Det är en bra idé att
öppna skjutdörrarna i garderoben vid utluftning för att
säkerställa att det finns samma fuktighet på båda sidor
av dörren.

ALUMINIUMPROFILER OCH SKENOR
Aluminium rengörs med ljummet vatten och urvriden
trasa. Polera med en torr luddfri bomullstrasa eller
mikrofiberduk. Observera att aluminium inte tål syra så
använd därför inte produkter med syra.

Skjutdörrar
MELAMIN
Vit

8 mm melaminbelagd spånskiva

Svart struktur

8 mm melaminbelagd spånskiva

Stengrå

8 mm melaminbelagd spånskiva

Ljus ek

8 mm melaminbelagd spånskiva

Rökt ek

8 mm melaminbelagd spånskiva

Peppargrå

8 mm melaminbelagd spånskiva

Ljusgrå

8 mm melaminbelagd spånskiva

SPEGELGLAS
Silverspegel

4 mm glas med säkerhetsfolie

Bronsspegel

4 mm glas med säkerhetsfolie

GLAS
Klarglas – härdat

4 mm glas

Målat glas – svart

4 mm glas med säkerhetsfolie

Målat glas – vit

4 mm glas med säkerhetsfolie

Satinerat glas – svart

4 mm glas med säkerhetsfolie

Satinerat glas – vit

4 mm glas med säkerhetsfolie

Satinerat glas – härdat ESG

4 mm glas

Bronsfärgat glas

4 mm glas
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Materialfakta
SKJUTDÖRRAR
Ballingslöv Förvaring levereras med profiler i aluminium
eller med ett mdf-ramsystem.
• Aluminiumprofiler och topp och bottenskenor finns i
färgerna vit, silver, antik och matt svart.
• Takskenor och bottenskenor är i aluminium och finns i
färgerna vit, silver, antik och matt svart.
• Modell One och Lounge rullar på kraftiga hjul med
kullager och helgjutna dubbelhjul vid taket.
• Modell Frontrow, Showstopper och Backstage rullar på
kraftiga hjul med kullager vid golvet och gummibelagda dubbelhjul med kullager vid taket.
INREDNING
Inredning tillverkas av melaminbelagd spånskiva. Inredningen levereras omonterad. Lådorna levereras monterade med mjukstängning som standard.
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SPÅNSKIVA
Träplatta gjord av träspån både från nytt virke men även
från återanvänt virke. Spånen pressas samman under
värme och tryck. Spånplatta utgör grunden för fyllningar
och inredningen i vårt förvaringssortiment.
GLAS
Alla speglar och målade glasdörrar skyddas av en godkänd säkerhetsfolie på baksidan. Härdat glas är genomskinligt eller frostat. Alla glasdörrar är utan bly.
MDF
Medium Density Fiberboard, träfiberplatta, som är gjord
av finfördelade träspån och pressade samman med lim
under högt tryck och värme. Utmärkt att bearbeta.

Flexgavel

Standardgavel

Standardgavel mot
utvändig gavel

Liten gavel

Flexhylla
Standardhylla

Flex klädstång

Låda

Standard klädstång

Skohylla

Gallerlåda
Glaslåda
Skoutdrag

Meshkorg
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