Bra att veta...
MATERIALFAKTA

Redovisas i faktaruta i anslutning till respektive möbel i katalogen.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Möbler
Våra möbler är lätta att rengöra. Det enda du behöver är en lätt fuktad trasa och eventuellt ett milt rengöringsmedel som tvål eller såpa. Eftertorka med en
torr trasa. Användning av slipmedel, skurpulver, syror och ammoniak kommer att skada möbeln. Även om träet i möblerna är behandlade för att tåla fukt
bör man alltid omgående torka bort vatten och stänk med en torr trasa.
Porslinstvättfat
Porslinstvättställ har en glaserad yta som är lätt att hålla ren med ett vanligt, milt rengöringsmedel. Använd ej starka syror och alkalier som skurmedel och
andra medel med slipande effekt.
Gjutmarmortvättfat
Gjutmarmorns jämna och porfria yta gör du ren med fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Med fördel kan vårt Clean and Shine användas (se sid 72).
Undvik rengöringsmedel med slipande effekt. Vill du få riktigt fin glans kan du använda ett fint polermedel och vaxa med bilvax. Använd aldrig klorin, syror,
ammoniak, kaustiksoda och andra frätande produkter på ditt gjutmarmortvättställ.
GRANITTVÄTTFAT
Granit är ett naturmaterial och är därför känsligt för produkter som innehåller fett t ex salvor och hudkrämer, som kan tränga ner i granitskivan och ge
bestående fläckar om de inte avlägsnas omedelbart. Med en mjuk trasa och ljummet vatten rengör du skonsamt och enkelt ditt granithandfat. Vid hårdare
nedsmutsning kan du ta lite milt rengöringsmedel i vattnet men undvik slipmedel då det kan skada den polerade granitytan. Det finns särskilda
rengöringsmedel avsedda för granit. Följ noga instruktionerna för aktuellt medel innan du börjar.

INSTALLATION
För att planera ditt badrum är det bra att veta lite om grunddragen i de regler och rekommendationer som finns för våtutrymmen. När det gäller installationer
av el måste du alltid anlita behörig elektriker. Även när det gäller installation av vatten och avlopp samt att göra väggar och golv vattensäkra rekommenderar
vi er att anlita professionell hjälp. Samtliga Björbo Badrums tvättställ med undantag av granithandfaten har bräddavlopp så kraven på golvbrunn och öppen
bottenventil är ej aktuella.
På sidan 73 ser ni de mått som är aktuella för montering och installationer av produkter från Björbo Badrum.

BYTE AV LAMPA I INFÄLLDA HALOGENSPOTLIGHTS
För att byta lampa i halogenspotlights i möbler tillverkade efter 2006 behöver ni en liten mejsel som sticks in mellan de två ringarna nära lampans glas.
Placera ena handen under lampans glas som skydd så att glaset inte ramlar ner i tvättstället. Bryt sedan med mejseln upp mot ljusrampen. Ringen runt glaset
har en fjäderfattning som släpper snabbt när du bryter med mejseln. Halogenlampan 10 W är nu frilagd. Dra ut den trasiga lampan och skjut i en ny. Ta inte i den
nya lampan med fingrarna då fett avsätts på lampan och förkortar dess livslängd. Tryck tillbaka glas och ring över lampan. För bästa passform kan det vara bra
att böja ut fjädrarna något innan ring och glas skjuts upp.
För ytterligare info se www.bjorbobadrum.se

LEVERANS- OCH FRAKTVILLKOR
Alla våra möbler levereras färdigmonterade med undantag av serien HORISONT GÖR-DET-SJÄLV som levereras i platta paket för montering hos kunden.
Leveranstiden för färdigmonterade möbler max 2 veckor och för GÖR-DET-SJÄLV-möbler max en vecka. Valfri NCS-kulör levereras inom max 6 veckor.
Vid specialtillverkning sker leverans enligt separat överenskommmelse.
Vi levererar möbeln till din återförsäljare. Om din återförsäljare tillåter kan vi leverera möbeln direkt till din adress.
Ordervärden över 12 000 kr i katalogpriser levereras fraktfritt inom Sverige. Aviseringskostnad tillkommer.

GARANTI

Björbo Badrum lämnar 5 års funktionsgaranti på samtliga möbelserier. Defekta delar ersätts med samma eller likvärdiga delar ur gällande sortiment.
Eventuella monteringskostnader ersätts ej. Garantin gäller under förutsättning att monterings- och skötselanvisningar följts.
I övrigt tillämpas Konsumentverkets rekommendationer.
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