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Materialfakta

Skötselanvisning
TRäYTOR RENGÖRING 
Vi rekommenderar regelbunden rengöring med en mild tvållös- 
ning - eftertorka med en torr trasa. Användning av rengörings-
medel innehållande slipmedel och/eller frätande ämnen såsom 
ammoniak kommer att förstöra produkten. För möbler i naturellt 
eller betsat trä kan möbelpolish av hög kvalitet med fördel 
användas för att bibehålla produktens vackra lyster och öka dess 
livslängd. Även om träet är behandlat för att tåla fukt bör man 
alltid omgående torka bort vatten och stänk med en torr trasa.

PORSLIN RENGÖRING
Rengör med ett milt rengöringsmedel. Tvättmedel som 
innehåller slipmaterial ska ej användas. Svarta märken som 
uppstår vid kontakt med metallföremål tas bort med ett 
suddgummi för keramik. 

SPEGLAR, GLAS OCH METALLRENGÖRING
Vi rekommenderar regelbunden rengöring med en mild tvållös- 
ning - eftertorka med en torr trasa. Användning av rengörings-
medel innehållande slipmedel och/eller frätande ämnen såsom 
ammoniak kommer att förstöra produkten.

MASSIV ASKBäNKSKIVA OCH STENBäNKSKIVOR RENGÖRING
Vi rekommenderar regelbunden rengöring med en mild tvållös- 
ning - eftertorka med en torr trasa. Användning av rengörings-
medel innehållande slipmedel och/eller frätande ämnen såsom 
ammoniak kommer att förstöra produkten. 

BOND OCH BLANDARE AV POLERAD MäSSING RENGÖRING
Vi rekommenderar regelbunden rengöring med en mild 
tvållös- ning - eftertorka med en torr trasa.  

Mässingsblandare är polerade blanka från fabrik. Polerad 
mässing är en ”levande” ytbehandling som förändras över 
tid - produkten får en vacker patina. 

Blankheten kan behållas genom putsning med metall/
mässingsputs.

Material
TRä - ETT LEVANDE MATERIAL
På grund av naturliga variationer i trä så kan det förekomma 
struktur och färgavvikelser på en produkt och mellan olika 
produkter och leveranser. Före ihopmontering är varje komponent 
lackerad minst två gånger med den bästa tillgängliga vattentåliga 
och slitstarka lacken.

äKTA PORSLIN
Porslinstvättfat är gjorda av naturmaterial och har 
därför en viss måttolerans. Våra tvättfat är tillverkade 
av äkta porslin i Italien och England och håller en 
mycket hög kvalité.

STENBäNKSKIVOR
Våra bänkskivor är tillverkade av naturliga material, vilket 
innebär att färg och struktur kan variera från det du sett 
i utställningar och på bild. Det är en del av charmen 
med naturmaterial.

ASKBäNKSKIVOR
Trä är ett levande material därför kan den färdiga produkten avvika 
mot prov. Skivan är behandlad av tre lager hårdvaxolja som ger 
ett mycket bra skydd. Varje skiva är unik och kräver olika mängd 
hårdvaxolja för att ytan ska bli mättad. Det är särskilt viktigt att 
under det första året kontrollera om skivan behöver underhållas 
med hårdvaxolja.
 
MäSSING
Polerad mässing är en ”levande” ytbehandling som förändras över 
tid - produkten får en vacker patina. 
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Badrumsmöbler
Monterade
LONDON samtliga produkter är färdigmonterade. Handtag, belysning 
och IR-sensor är tillval som monteras av installatör.
NEW YORK samtliga produkter är färdigmonterade. Handtag, belysn-
ing och IR-sensor är tillval som monteras av installatör.
TRADITIONAL Samtliga produkter är färdigmonterade. Handtag och 
badrumslampa 301C, 301C-2 ska monteras av installatör.

Material
YTBEHANDLING Samtliga möbler från Miller ytbehandlas minst två 
gånger med vattentålig och slitstark lack.
LONDON Är till stor del tillverkad i fanerat skivmaterial. Lådfronter 
och luckor i naturell samt svart ek är tillverkade i massiv ek, fyllning 
av fanerat skivmaterial. Vita möbler är tillverkade av målad MDF. 
Ryggar, hyllplan osv. tillverkat i fanerat eller folierat skivmaterial.
NEW YORK Är till stor del tillverkad i fanerat skivmaterial. Vita möbler 
är tillverkade av målad MDF. Ryggar, hyllplan osv. tillverkat i fanerat 
eller folierat skivmaterial.
TRADITIONAL Är till stor del tillverkad i MDF samt massiv björk. 
Ryggar är tillverkat i målat eller folierat skivmaterial.

El
Behörig elektriker ska alltid anlitas vid installationer.
LONDON har LED-belysning som är IP44-certifierad. 
NEW YORK har LED-belysning som är IP44-certifierad. 
TRADITIONAL belysning är IP23-certifierad.

Tvättfat
Behörig installatör ska alltid anlitas vid installationer. 
Porslinstvättfaten är gjorda av naturmaterial med en toleransav-
vikelse på +/-5%. Om metallföremål kommer i kontakt med porslinet 
uppstår svart-grå märken. Dessa tar man bort med hjälp av 
keramiskt suddgummi. Behörig rörinstallatör ska alltid anlitas. 
Porslinsprodukter ska alltid kontrolleras och godkännas innan 
montering/VA-anslutning.

Monteringsanmärkning
Medlevererade skruvar och plugg ska användas i massiva väggar. 
Innan hålen borras, kontrollera att det inte finns några dolda rör 
eller elkablar. Vi rekommenderar att hål som borras fylls rikligt 
med silikon för våtutrymmen innan montering. Alla produkter ska 
inspekteras och godkännas före montering. Behörig yrkesman ska 
alltid anlitas.

Badrumstillbehör
“FULL-FIX” INFäSTNINGSSYSTEM
Är ett system som motverkar att tillbehören vrider sig. Serierna 
Atlanta, Bond, Boston, Montana och Orlando har Full-Fix.

HäFTMASSA
Med Millers häftmassa slipper du borra när du ska sätta upp dina 
badrumstillbehör. Enkelt att montera och extremt hållbart. Fullt 
demonterbar utan att efterlämna några märken. Fäster på kakel, 
klinker, glas, metall och betong. Art. nr. 8799. Går att använda till 
serierna Atlanta, Bond, Boston, Montana och Orlando.

Priser
Priser som är angivna i denna broschyr är ca-priser inklusive moms, 
exklusive frakt. Lokala variationer kan förekomma. Vi förbehåller 
oss rätten att justera priser utan föregående meddelande.

Övrigt
FOTO 
Richard Lindor, Patrik Svedberg, Nils Åstrand.

REKVISITA VID FOTOGRAFERING 
Bovalls Dörrbyggeri, Byarums Bruk, Sonarps Interiör, Växbo Lin, 
Hide-a-Lite, Kilands Mattor, Karl Andersson och Söner, CC Höganäs, 
Severins Möbler, Swedese, Sofacompany.com, Numero74.

Färgillustrationer och mått i denna katalog är endast för vägledning. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/skrivfel och förbehåller oss 
rätten att göra ändringar i material, konstruktion, mått och utföranden 
samt sortiment utan föregående meddelanden eller förpliktelser. 
Av trycktekniska skäl kan färgen på träslag och övriga ytor i denna 
broschyr avvika från verkligheten.

Alla illustrationer och texter i denna katalog är Bröderna Miller AB 
egendom och får inte användas i någon publikation så som kataloger, 
broschyrer, reklam eller annat media oavsett tryckt, printad eller 
elektronisk utan Bröderna Miller AB tillstånd. © Bröderna Miller AB 2016.

Garanti
Vi lämnar 10 års garanti mot material- och tillverkningsfel på våra 
möbelserier London, New York och Traditional, undantaget speglar, 
toalettsitsar, glas, tvättfat som har 2 års garanti. Blandare och belysning 
har 5 års garanti. Våra Badrumstillbehör (krokar, pappershållare mm) har 
10 års garanti. Det är upp till Miller att avgöra om en produkt omfattas 
av garantin. Miller ersätter inte produkter som har utsatts för en olycka, 
vanvård, onormal användning, felaktigt montage eller avvikelse från de 
skötselanvisningar som finns. Konsumentköplagen gäller alltid. Kom 
ihåg att spara inköpskvittot i original, garantin gäller från datumet då 
köpet gjordes.
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