Intra tvättbänk
Rymlig halvöppen bänk med tvättho, stor avställningsyta,
tre trådbackar, låsbart tvättmedelsskåp med dubbla
förvaringsfack i dörren, inbyggda dörrdämpare, dolda
gångjärn och helintegrerad sockel.
Finns i vitt.
1000 x 600 x 30 mm. Skåpshöjd 900 mm
Mått tvättho 400 x 400 x 220 mm
Artikel nr
TVB1000L
		
TVB1000R
		

Beskrivning
Tvättbänk vit, låda vänster,
trådbackar + dörr
Tvättbänk vit, låda höger,
trådbackar + dörr

Halvöppen bänk med tvättho, stor avställningsyta och
utrymme för tvättmaskin.
Låsbart tvättmedelsutrymme med dubbla förvaringsfack
i dörren, inbyggda dörrdämpare, dolda gångjärn och
helintegrerad sockel.
Finns i vitt.
1200 x 600 x 30 mm. Skåpshöjd 900 mm
Mått tvättho 400 x 400 x 220 mm
Plats för tvättmaskin.
Artikelnr
TVB1200L
		
TVB1200R
		

Beskrivning
Tvättbänk vit, låda vänster,
utrymme för tvättmaskin + dörr
Tvättbänk vit, låda höger,
utrymme för tvättmaskin + dörr

Intra tvättbänk
Installation

Skötselråd
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Placera tvättbänken på avsedd plats.
Justera ställfötterna för att få bänken plan.
Montera eventuell blandare på bänkplanet.
Märk upp på väggen var hålen för väggfästen finns
och fixera bänken.
Montera avloppssats.
Avlägsna skyddsplasten från planet.
OBS! Garantin gäller ej om tvättbänken inte är
fastmonterad i vägg.
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Rekommenderad
kranhålsplacering

Rostfria ytor bör torkas av efter varje användning.
Använd svamp eller diskduk och vid behov lite
diskmedel. Torka av efteråt.
Missfärgning av den rostfria ytan kan uppstå om
ämnen med järninnehåll, som stålull, spik, grus och
smuts, får ligga kvar på den fuktiga ytan.
Även vatten i vissa kommuner kan ge upphov till
rostfärgade fläckar. Fläckar som är rostfärgade
kommer inte från det rostfria materialet utan från det
främmande materialet.
Kalkrikt vatten kan ge upphov till fläckar som är
grå till färgen. Dessa fläckar avlägsnas bäst med
kalkrengöringsmedel.
Var försiktig med hårda, vassa föremål, syror och
aggressiva ämnen. Skrapa inte med kniv och använd
heller inte stålull för att få bort smuts.
Matta partier går att få blanka med polermedel för
krom, typ Autosol. Skölj och torka noggrant efteråt.
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