BA D ERU M S M Ø B LER
- produktbeskrivelse og vedligehold

Alle baderumsmøblerne er lavet i olieret egefinér med pålimede træforkanter og skuffer
i massiv eg. Skuffernes fronter er fingertappede. Møblerne er håndlavede, og egetræ er et
levende naturmateriale, hvorfor der kan forekomme differencer i møblernes udtryk. Vi
benytter markedets bedste skinnesystem fra Blum med soft close funktion på skufferne.
Møblet kan leveres med og uden bordplade og vask. Som standard tilbyder vi en hvid bordplade med indstøbt vask i materialet corian glacier, 12mm. Vasken fås både som firkantet og
oval – med og uden hanehul. Øverste skuffe har udsparing til vandlås. Møblerne kan laves
med skuffer alene, eller som en kombination af skuffer og åben hyldeplads – du bestemmer.
Vi laver også møbler på special mål.
MATERIALE OG VEDLIGEHOLD:
Vi har valgt at bruge finér til møblets ramme, da vi mener, at det er den bedste løsning til et
møbel, der skal bruges i et badeværelse, hvor der kan forekomme høj luftfugtighed. Fineren
vil ikke på samme måde arbejde og vride sig som massivt træ gør, når det udsættes for fugt.
Både massiv eg og egefiner påvirkes af vand, så undgå derfor direkte vandsprøjt fra bruser
eller lignende. Møblerne er olieret ved levering, men bør løbende olieres så træet forbliver
lukket og modstandsdygtigt. Efterlad aldrig våde håndklæder direkte på træet.
Møblet er designet med henblik på at montere en bordplade, da det ikke kan tåle, at der
sættes en vask direkte på træet. Vi kan også levere det, så det kan bruges til en svævende vask.
Møblet leveres samlet. Hvis skufferne på et tidspunkt skal afmonteres, er det vigtigt, at
det gøres korrekt. Skufferne må ikke vrides af. Benyt i stedet Blum grebets monterede
”klik-system”, så skuffen klikkes af. Husk at møblet er væghængt og vejer en del, og det
skal derfor monteres på en væg, der er egnet til dette. Møblet leveres med et monteringsbeslag i træ. Monteringsvejledning medfølger.
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