VÄGGMONTERAT AVLOPP
OBS! För avloppsmontering i vägg följ
måttangivelserna nedan.
MEJDA

UPPHÄNGNINGSMÅTT - KORTLINGSMÅTT

Höjd avlopp
510-640
55 mm till höger el.
vänster från möbelns
centrumlinje.

Kortling- eller monteringsmått är måttet från golv till cc kortling som gäller
när möblerna skall hängas på vägg. Kortling betyder regel. Om du är osäker
640

på hur möblerna skall monteras, kontakta behörig hantverkare.

510

Elhöjdsmått samtliga möbelserier: Mitt i möbelns centrumlinje

Golv

MEJDA – Upphängningsmått Kommod D 35/45, pegel, spegelskåp, hög- och halvhögt skåp

1100
Tot. höjd

1045
Högskåp

Kommod och spegelskåp

Botten
250

Botten
250

760

760

Tot. höjd 1974

1460 1845
Upphängning spegelskåp

660 730
Upphängning kommod

Botten
250

El höjd 2000

Tot. höjd 1974

1820
Upphängning spegel

Kommod och spegel

Upphängning
1845

ALLA MÅTT ÄR FRÅN GOLV
Högskåp & halvhögt skåp

ALLA MÅTT ÄR FRÅN GOLV
Kommod med spegelskåp

660 730
Upphängning kommod

Botten
250

El höjd 2000

Tot. höjd 1974

ALLA MÅTT ÄR FRÅN GOLV
Kommod med spegel

Halvhögt skåp

SKÖTSEL & RENGÖRING

BRA ATT VETA

Var noga med att följa skötselanvisningarna för
att möbeln skall bevaras på bästa tänkbara sätt.

Här finner ni information om installation av er nya
möbel, leverans- och fraktvillkor samt garanti.

Möbler

Installation

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.

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 72-73
ser ni de mått som är aktuella för montering och installation av
produkter från Björbo Badrum.

Porslinstvättställ
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.

EVERMITE - Mineralkomposit
Evermites jämna och porfria yta gör du ren med fuktig trasa och ett
milt rengöringsmedel. Med fördel kan vårt Clean and Shine användas (se sid 70). 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 Evermite tvättställ eller bänkskiva.

Granittvättställ
Granit är ett naturmaterial som är tåligt och lättskött. Då det är ett
naturmaterial är det bra att känna till att det kan förekomma
variationer i stenens färg och struktur så som porer och stick
vilket inte är något fel utan tillhör stensortens natur. Tvättställ och
bänkskivor i granit tål rengöring med alla rengöringsmedel. Har
du valt tillvalet LED-belysning i tvättho skall du tänka på att tvätta
själva belysningsslingan med försiktighet utan att använda starka
eller frätande rengöringsmedel eftersom LED-slingans skyddande
hölje kan skadas. För att få bästa skydd på ditt granittvättställ eller
din granitskiva bör du innan produkten tas i bruk rengöra ytan med
grönsåpa och därefter olja in den med paraffinolja. Skivans nyans
kommer efter behandlingen att upplevas som mörkare och
mustigare. Behandlingen kan upprepas årligen för att
produkten skall hålla sin lyster över tid.

Carraramarmor
Våra bänkskivor i Carraramarmor är genom sin uppbyggnad
ömtåligare än graniten och därmed repkänsligare. Carraramarmor
är syrakänsligt och ställer därför större krav på att du är varsam
med hur du använder din bänkskiva. Vätskor som är färgade eller
syrade som t ex hårfärgningsmedel och Aceton orsakar fläckar och
matteringar på skivans yta och skall omedelbart torkas bort. För att
hålla din marmorskiva i bästa skick rekommenderar vi att
rengöring sker med grönsåpa. Medel för avlägsnande av
kalkbeläggningar och toalettrengöring skall inte användas då de
är skadliga och orsakar frätskador på marmorn.Undvik att lägga
extremt varma saker på marmorskivan då det kan resultera i en
värmechock i materialet och leda till att skivan spricker eller
ändrar färg på det exponerade stället.

Valfri NCS-kulör
Vid köp av möbler med valfri NCS-kulör måste inköpssumman
enligt katalogpris överstiga 5000 kr.

Leverans och fraktvillkor
Alla våra möbler levereras färdigmonterade. Leveranstiden för
våra möbler är normalt 3 veckor men under kampanjperioder
kan leveranstiden bli längre. Möbler med valfri NCS-kulör
levereras inom 6 veckor från bekräftad order. Specialtillverkade
möbler levereras enligt separat överenskommelse. Leveranser sker
fritt fabrik vilket innebär att ansvaret för varan övergår till köparen
när godset lämnar lastkajen hos säljaren. Transportskador skall
anmälas till transportören inom 7 dagar. Vi levererar er möbel till
din återförsäljare. Om din återförförsäljare tillåter kan vi leverera
direkt till er adress mot en aviseringsavgift om 300:- för pall och
175:- för paket. Ordervärden över 12 500 kr i katalogpriser levereras
fraktfritt inom Sverige.

Garanti
Björbo Badrum lämnar 5 års funktionsgaranti på samtliga möbler.
Defekta delar ersätts med samma eller likvärdiga ur befintligt
sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts ej. Garantin
gäller under förutsättning att monterings- och skötselanvisningarna följts. I övrigt tillämpas Konsumentverkets rekommendationer.
Samtliga priser i katalogen är cirkapriser inklusive moms och
exklusive frakt. Lokala prisvariationer kan förekomma. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande justera priserna. Då
vi bedriver kontinuerlig produktutveckling och ständiga förbättringar reserverar vi oss för ändringar i sortiment, material,
utföranden och konstruktioner utan avisering. Vi reserverar oss
också för eventuella tryckfel och trycktekniska begränsningar vad
gäller färgåtergivningen i katalogen. Massivt trä, fanerade
produkter och stenmaterial är naturmaterial, därför kan
variationer i färg och struktur förekomma mellan olika leveranser
och möbeldelar. Kontrollera alltid din installation med behörig
el eller VVS-installatör.
För ytterligare information, kontakta våra återförsäljare
eller läs mer på www.bjorbobadrum.se

