FDV – Vedlikehold og Ettersyn
Kjøkken & Bad - € Import AS

Rengjøring og pleie
Fronter og skrog av kunststoff, med mer:
Rengjøres med vanlige husholdningsåper.
Flekker kan fjernes med utvannede løsemidler. Skuremiddel, stålull, strie, børste, skuresvamp
etc. må IKKE benyttes.
Bruk vanlig fuktig klut, og tørk deretter med tørr klut, tørkerull eller lignende.
OBS! Nitro og kunstharpix tynnere må aldri benyttes!

Fronter og skrog av finér og massivt tre:
Tre er et levende materiale, og tåler derfor ikke ekstrem fuktighet eller tørke
For våre produkter anbefales en luftfuktighet på mellom 45 og 70%.
Overflaten er beskyttet av en spesiallakk, som tåler vanlige rengjøringsprodukter.
Bruk lite vann, og helst lærklut. Tørk umiddelbart bort overflødig vann.
OBS! Salmiakk, Nitro og kunstharpix tynnere, samt skuremiddel stålull og lignende
skureprodukter må aldri benyttes!

Høyglansoverflater:
Det skal kun brukes utvannet husholdningsåpe og myk fuktig klut.
Det må aldri brukes alkohol, slipemidler, børster eller kluter av mikrofiber.
Dette gjelder også benkeplater i høyglans.
PS!
Høyglansoverflater er beskyttet med en krympeplast fra produsenten, som må fjernes før
bruk.
OBS! Når krympeplasten er fjernet gis det ingen garanti fra produsenten!

Håndtak:
Rengjøres med vanlig husholdningsåpe.
Det må ikke benyttes eddik, sitronsyre, tynnere etc.

FDV – Transport og Lagring
Kjøkken & Bad - € Import AS

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, artikkelkode og
produksjonsdato, med mer.

Transport
- Varene blir lastet i container eller bil 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!

