SKÖTSEL OCH FUNKTIONER

Bad

Vardagsglädje på plats hos dig!
Grattis till att du valt Ballingslövs bad till ditt hem. Vi vet att du kommer
att använda ditt badrum dagligen och därför är det viktigt för oss att du blir
nöjd. Badrumsmöbler 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
MÅLADE YTOR
Använd vanliga flytande rengöringsmedel som är skonsamma mot ytorna. Undvik skurmedel eller andra preparat
som innehåller slipmedel eller ammoniak, då dessa kan
repa ytan och/eller förstöra ytan på annat sätt.
LACKERADE TRÄYTOR
Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga.
Var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd lätt
fuktad trasa och eftertorka med väl urvriden trasa. Använd
vanliga flytande rengöringsmedel som är skonsamma mot
ytorna. Undvik skurmedel eller andra preparat som innehåller slipmedel eller ammoniak. Använd aldrig thinner och
dylikt för fläckborttagning.

LAMINAT- OCH MELAMINYTOR
Använd vanliga flytande rengöringsmedel som är skonsamma mot ytorna. Undvik skurmedel eller andra preparat
som innehåller slipmedel eller ammoniak. Ämnen som kan
förorsaka missfärgningar eller frätskador (jod, vätesuperoxid, bläck, mineralsyror, ammoniak etc.) ska givetvis
undvikas.
LÅDOR, BACKAR OCH INREDNINGSDETALJER
Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengöringsmedel eftertorkas med fuktig trasa, för att undvika statisk
elektricitet. Kristallolja, aceton och liknande medel får inte
användas, då dessa kan skada plastdetaljer.
Till läderdetaljer rekommenderar vi att ni använder Leather
Clean & Protect. Finns hos våra återförsäljare.
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TVÄTTSTÄLL I PORSLIN
Använd vanliga rengöringsmedel. Använd inte rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och
grön fibersvamp. Starka syror (t ex svavelsyra) och starka
alkalier (t ex kaustiksoda) bör inte användas.

TVÄTTSTÄLL I GJUTMARMOR MED EVERMITE YTA
Använd vanliga flytande rengöringsmedel utan slipmedel. Tvättstället skall inte utsättas för syror, ammoniak,
avloppsrengöring, hårfärgningsprodukter eller klorin.

Luckor
MODELL

TJOCKLEK

MATERIAL

YTA

KANTLIST

LM16 		 19

MDF

Målat

Look		 22

MDF

Målat 		

Simple kulör		 19

MDF

Målat

Slät faner		 19

Spånskiva / fanerat

Bets / klarlack

Slät kulör		 19

MDF

Målat

Strict faner		 19

Spånskiva / fanerat

Bets / klarlack

Strict kulör		 19

MDF

Målat		

ÖVRIGT
Integrerat grepp i HDF

7 mm trä			
7mm trä

Integrerat grepp i aluminium
Integrerat grepp i aluminium
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Materialfakta
SKÅPSTOMMAR
Ballingslövs skåpstommar för badsortimentet är tillverkade
av 16 mm fanerad, målad melamin eller melaminbelagd
spånskiva.
LUCKOR
Målade luckor är tillverkade av MDF (Medium
Density Fiber-board) som är en träfiberskiva med
stor täthet, formstabil och lämplig för ytbehandling.
Ballingslövs unika ytbehandling sker genom sex olika
behandlingsmoment i form av putsning och målning.

MONTERING
En utförlig monteringsanvisning följer med vid leverans.
Planerar du nya väggar kan du beräkna placeringen av
reglar med hjälp av denna information.
Se även monteringsfilmer på:
www.ballingslov.se/badrum/montering-badrum
ELINSTALLATION
Kontakta alltid behörig installatör.

HYLLOR OCH HYLLBÄRARE
Fanerade skåp är försedda med fanerade hyllor. Målade
skåp är försedda med målade hyllor. Glashyllor är
tillverkade av 5 mm härdat klarglas.

GARANTI
Ballingslövs badrumsinredningar kommer med en materialgaranti på 20 år på lådor, gångjärn och beslag från
Blum, samt 5 års materialgaranti på övriga inredningsdetaljer. Garantierna gäller vid konstaterat fabrikationsfel.
Det är avgörande att montaget skett enligt våra monteringsanvisningar och att skötselanvisningarna följts.
Garantin gäller inte vid felaktig rengöring eller slitage
som beror på felaktig installation.

SVART TRÄLÅDA av svartbetsad plywood. Lådan har
rullvagnssystem med valsar och är utdragbar i hela sitt
djup. Bärförmågan på skenorna är 40 kg. Lådorna är
mjukstängande.

Reklamationsanmälan ska lämnas till Ballingslövs återförsäljare, med bifogat ordernummer.
Transportskador ska anmälas inom 10 arbetsdagar.
Signera inte fraktsedeln innan du besiktigat det levererade godset.

Fanerade luckor har en massiv träkant runt om.
Träfaneret till luckan är knivskuret ur utvalda stockar, var
och en med sin naturliga variation och färg.

GRÅ LÅDA av foliebelagd MFC. Lådan har rullvagnssystem med valsar och är utdragbar i hela sitt djup.
Bärförmågan på skenorna är 40 kg. Lådorna är
mjukstängande.
GÅNGJÄRN
Självstängande med inbyggd dämpning. Gångjärnen är
helt i metall, med clip-funktion, vilket innebär att luckan
med ett enkelt handgrepp kan demonteras.
Öppningsvinkeln är 110°. Justerbart i sid-, höjd- och
djupled.

6 | BAD

RESERVATIONER
Väljer du fanerade luckor, lådfronter eller tillbehör
väljer du samtidigt något personligt och unikt. Trä är
naturmaterial och visar ofta variationer i färger och
strukturer, även mellan enskilda luckor/lådfronter/detaljer
och leveranser, vilket är viktigt att känna till.
Ballingslövs ständiga produktutveckling kan medföra
ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi
förbehåller oss rätten till.
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