T VIVL OM FEJL I OVERFLADE PÅ

IFÖ
BADERUMSMØBLER
Alle Ifö’s baderumsmøbler er lavet af træ. Ligesom alt andet træ skal det rengøres, og vedligeholdelse korrekt, for at bevare sin struktur og
overflade.
Da møblerne monteres i vådrum er de særligt udsatte. Det er derfor vigtig at forholdende hvor ifö’s baderumsmøblerne monteres er korrekte.
For at sikre dette er det alt afgørende at nedenstående vedligeholdelse/rengøringsvejledning følges.

Vedligeholdelse og rengøring af dine Ifö badeværelsesmøbler
For at bibeholde badeværelsesmøblernes pæne ydre og undgå skader på træ og lakerede overflader, er det vigtigt med den rigtige behandling og vedligeholdelse.
Vedligeholdelse og rengøring:
•
Det er vigtigt at holde overfladen på badeværelsesmøblerne rene og fri for snavs. Dette
gøres bedst ved at tørre møblerne af med en fugtig opvredet klud med varmt vand.
•
Skal der fjernes vanskelige pletter kan vandet tilsættes et mildt opvaskemiddel. Bagefter
aftørres møblerne grundigt med en tør klud. Det er vigtigt at vand på kanter og samlinger
bliver fjernet.
Følgende må ikke anvendes til rengøring:
Skuresvampe eller andre materialer som kan ridse møblerne. Rengøringsmidler som indeholder
syrer, opløsningsmidler, slibemidler eller møbelpolish.
Vigtigt - Anvendelse og daglig brug.
Ifös badeværelsesmøbler er fremstillet af materialer velegnet til det fugtige miljø, men de skal
alligevel behandles med omtanke.
•
•
•
•

Vand som plaskes ud over vaskens kant og løber ned af skabets sider, låger eller skuffer,
skal tørres af med det samme, da det ellers kan forårsage skader på træ og lakerede overflader.
Der må ikke hænges våde håndklæder op ad skabene, på låger eller skuffefronter, da det
medfører skader på træ og lakerede overflader.
Er møblerne placeret tæt på en bruseniche eller et badekar, skal der være en fast
bruseafskærmning mellem møbler og bruseplads/badekar. Et badeforhæng er ikke til
strækkelig.
Der skal være god ventilation i badeværelset, som kan fjerne fugt og damp. F.eks. meka
nisk ventilation eller vinduer som kan åbnes ud til det fri.

Skader opstået på badeværelsesmøblerne fordi ovenstående ikke er efterlevet, er ikke dækket af
garantien.
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