FDV - TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Kjøkken & Bad - € Import as, Moen 12, 3948 Porsgrunn
BAUFORMAT - OPTIFIT
Innholdsfortegnelse:

-Skrog
-Fronter
-Sokler
-Oppheng/beslag
-Skuffer
-Benkeplater
-Emballasje
-Transport
-€ Imports lager på Moheim i Porsgrunn
-Kontakt

FDV – Tekniske spesifikasjoner € Import as, Moen 12, 3948 Porsgrunn

1

Skrog
- Kjerne av møbelspon event. MDF.
- Overflate, melamin – lakk, foliert og finert.
- Kanting i folie og PVC-bånd, samt lakk.

Tykkelse
Standard 16mm.

Lukkede skrog
- Hvitlakkerte innsider.
- Utsider og kanting er valgfritt.

Åpne skrog, reoler m.m.
- Hvit eller farget skrog/frontmateriell, eller lakkert.
- Hyller med tilhørende låsbare hylleknekter.
- Bakplater i 3 mm huntonitt.

Fronter
- Materialer i spon, MDF, glass, stål, kryssfiner og heltre.

Overflater
-Massivt tre, finer, glass, folie eller lakkert.

Kanting
- Lik som dørspeil, eller kantet med metall.
- PVC-list, folie med mer.
- Forskjellige avrundinger på postform.

Størrelser
- Standard og spesial.

Sokler
- Samme som skrog, med gummiert vaskelist i bunn, samt metallprofil under vanger mot gulv.

Sokkelbein
- Sokkelholder for bunnplate, fot og bein er justerbare med klips for feste av sokkel.
- Kraftig utførelse som er godkjent for belastning mot gulv.
Alternativt levert med rammer, bein og/eller søyler i metall.
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Oppheng/beslag
Monteringstilbehør – overskap
- Justerbare krokoppheng i plast og metall.
- Veggkrok og ekspansjonsplugger følger med.
- Opphengskinner kommer i tillegg.

Hengsler – Blum/Hettich serie!
- Fjærhengsler i metall med clipsutførelse.
- 3-dimensjonal innstilling og selvlukkende.
- Integrert demping leveres mot tillegg i pris.
- Åpningsvinkel = 110°
- Todelt fall og klappdører leveres med klemsikre hengsler.

Skuffer
Skuffer Blum/Hettich premium- serie
- Fulluttrekk med demping.
- Glideskinner med kulelager.
- 16 mm bunnplate, med 30 kg belastning på Xtrade-serien. Bauformat 70 kg.
- Innmat leveres i forskjellige kvaliteter som: PVC, stål, aluminium etc.
Enklere utførelse kan leveres ved forespørsel!

Benkeplater
- Fra 28mm tykkelse og oppover.
- Diverse postforminger og kantinger.
- Freste hjørneforbindelser med gjengestaglås og styrespor med ”fisk”.
- Det gis ingen garanti på høyglansede benkeplater.

OBS!
Alle åpne snitt må helforsegles med silikon under montasje.
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Emallasje
- Alt av skrog, plater, baldakiner etc. er fabrikkemballert med papp, og/evt. Isopor.
- Produkter av høyglans har ekstra beskyttelsesfolie.
- Etikettmerking på hver artikkel med: kundenavn, leverandør, produksjonsdato, artikkelkode
og produksjonsdato, med mer.

Transport
- Varene blir lastet i container fra fabrikk i Tyskland, av fabrikkens egne ansatte.
- Varene blir levert direkte fra fabrikk i Tyskland, uten omlasting.
- Mottak er ved € Imports lager på Moheim i Porsgrunn, hvis ikke annet er avtalt.

€ Imports lager på Moheim i Porsgrunn
- Mottak og kontroll blir utført av € Import, hvis ikke annet er avtalt.
- € Import tar ikke ansvar for skader på varer som er utlevert fra lager, container etc!
- Manko eller skader skal umiddelbart varsles € Import før montering finner sted!
- Skadeskjema: se eget formular!
Varene utleveres i henhold til NS 3401 og NS 3420, samt gjeldende standarder for
disse tjenester og produkter!

Planløsninger og tegningsunderlag vil bare være retningsgivende!

€ Import as
Moen, 12
3948 Porsgrunn
KONTAKT
TLF: 35 555 222
Faks: 35 555 223

Mailadresse: post@eimport.no
Hjemmeside: www.kjokkenogbad-eimport.no
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