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Sköt om din badrumsinredning
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Badrumsmöbler utsätts givetvis för mer fukt än möbler i övriga rum i hemmet.
Våra badrumsmöbler är anpassade för badrummet och gjorda i fukttåliga
material, både på in- och utsidan.

Bathroom furniture is exposed to more moisture than any other furniture in
your house. Our bathroom furniture has been specially adapted for bathrooms and is made of moisture-resistant material, both inside and out.

Men även om våra badrumsmöbler är det, bör de inte utsättas för vatten eller
extremt hög luftfuktighet. Därför bör blöta fläckar, även vanligt vatten, torkas
upp så snart som möjligt för att undvika att fukt tränger in i skarvar.

However, your furniture should never be exposed to water or extremely high
humidity. All wet marks, including water, should be dried as soon as possible
to stop moisture penetration.

Se även till att badrummet har god ventilation och undvik placering nära
badkar eller dusch. Vårda din badrumsmöbel med omsorg, så kommer den
att skänka trivsel i många år framöver.

Make sure your bathroom is properly ventilated and avoid placing furniture
close to the bathtub or shower. If you take care of your bathroom furniture, it
will give you many years of satisfaction.

s t o mm a r o c h L u c k o r

frames and doors

Stommarna görs av fukttrög spånskiva belagd med melamin eller faner
samt i vissa fall lackerad/folierad MDF-board. Vi har målade, fanerade,
folierade luckor samt massiva träluckor. Samtliga har ett förstklassigt ytskikt.

The frames are made of moisture-resistant particle boards, veneered or
melamine-coated. Some frames are made of MDF board, lacquered or foiled.
We have painted, foiled and veneered doors and solid wood-doors.
All doors have a first-class surface.

För rengöring rekommenderar vi att man använder en fuktig bomullstrasa
med ett milt rengöringsmedel som t.ex. tvål eller såpa. Undvik att använda
starka rengöringsmedel som kan skada produkten.

F

ATT T Ä NKA P Å !

Om din badrumsmöbel behöver extra rengöring så undvik preparat som har
en slipande effekt eller alkohol eftersom det lätt kan bli repor och onödigt
slitage på ytan.

To clean the surfaces, use a damp cotton cloth and mild detergent like soap.
Avoid strong detergents that can damage the surface.

F

i mp o rta n t !

If your bathroom furniture needs extra cleaning, avoid abrasive substances or
alcohol that will scratch the surface.
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MonteringStiPS För tVÄttStÄLL

M o u n t i n g t i P S F o r Wa S H B a S i n S

Det är viktigt att kommoden är monterad i våg och lod. Fäst tvättstället mot
kommoden genom att lägga en klick silikonmassa i varje hörn (limma eJ fast
tvättstället). Detta för att det ska finnas möjlighet att justera eller nedmontera
tvättstället vid behov.

it is important that the washbasin is assembled in the right angle. Fix the
washbasin to the vanity-unit by putting a dab of sanitary silicone in each
corner. this enables adjustment or dismantling of the washbasin.

tVÄttStÄLL
i Vedums sortiment finns tvättställ i porslin, gjutmarmor och top Solid. i serie
Louis finns tvättställsskivor i natursten marmor med underlimmad porslinsho.
natursten kan variera i färg och struktur.
Porslinstvättställ – Porslin är ett keramiskt material som är levande i tillverkningsprocessen och därför kan mindre buktighet eller skevhet förekomma. Varje tvättställ genomgår en kvalitetskontroll och granskas för att hålla
de toleranser som angetts. Porslinstvättstället har en glaserad yta som är lätt
att hålla ren. Ytan är beständig mot de flesta kemikalier med undantag för
starka syror (t. ex saltsyra och svavelsyra) och starka alkalier ( t. ex kaustiksoda). rengör ditt porslinstvättställ regelbundet med vanligt rengöringsmedel.

Wa S H B a S i n S
the Vedum range features wash basins in porcelain, cast marble and top
Solid. the Louis range features wash basin counters in natural stone marble
and lime stone with a porcelain sink attached underneath. natural stone can
vary in colour and structure.
Porcelain wash basins have a glazed surface that is easy to keep clean.
the surface is resistant to most chemicals, except strong acids and strong
alkalis. clean your porcelain wash basin regularly using an ordinary household detergent. Porcelain is a ceramic material that is active during the manufacturing process. For this reason, porcelain wash basins may appear slightly
curved or warped. Length measurements can also be affected and may have
a tolerance of + / - 1% of the wash basin’s total length. each wash basin is
subject to a quality control and is examined to maintain the specified tolerances.

Gjutmarmortvättställ med gelcoat-yta (blank) – tvättställ av gjutmarmor består i huvudsak av krossade mineraler med bindemedel och har
en jämn, porfri och tålig yta i blank gjutkomposit. För den dagliga rengöringen använd tvål och vatten. om ditt gjutmarmortvättställ behöver extra rengöring (nermattat eller repigt) polera tvättstället med speciellt tvättställspolish
som finns hos återförsäljare och vaxa sedan. använd inte rengöringsmedel
med slipmedel. Djupare repor kan först försiktigt slipas med våtslippapper
(ca 1200 korn).

Cast marble basins with gelcoat surface (lustrous) cast marble
wash basins mainly consist of crushed minerals with binding agents and
have a smooth, poreless and durable surface. use soap and water for daily
cleaning. avoid household detergents with a grinding effect. Vedum clean
and Shine can also be used. Minor scratches can be polished away using a
fine polish and then waxed. Deeper scratches can be carefully sanded with
1200-grit wet sandpaper.

Gjutmarmortvättställ med Top Solid-yta (matt) – tvättställ med top
Solid-yta är slitstarka och har ett slätt och stenliknande utseende. top Solid
är en yta av matt gjutkomposit med en mycket hög hårdhet. Det rengörs
med bifogad vit rengöringssvamp, fuktad med vatten. till denna behövs
inga rengöringsmedel. alternativt kan man använda en fuktig trasa med milt
rengöringsmedel ex tvål, såpa eller diskmedel. Vid mindre repor kan man
använda en vit Scotch Brite-svamp. Djupare repor kan försiktigt slipas bort
med våtslippapper eller en grön Scotch Brite-svamp.

Cast marble basins with Top Solid surface (lustreless) - Wash
basins with a top Solid surface are durable and have a smooth, stone-like
appearance. top Solid has a cast composite surface which is very hard.
these wash basins should be cleaned with attached white cleaning sponge
(no detergent necessary). or cleaned with a damp cloth and mild detergent
like soap or a mild dishwashing detergent. avoid strong detergents that can
damage the surface. Deeper scratches can be carefully buffed away using
wet sanding paper.

att tÄnka PÅ! gäller gjutmarmortvättställ.
För att undvika att vatten samlas i bräddavloppsslangen vrid anslutningen till bottenventilen så att slangen är sträckt. Spola rent slangen
emellanåt. om en mindre skada uppstått i ditt gjutmarmortvättställ kan
återförsäljaren hjälpa dig med en lagningssats. För att undvika missfärgningar så är det viktigt att gjutmarmortvättstället inte kommer i kontakt med
t. ex syror, ammoniak, starka rengöringsmedel, hårfärgningsmedel eller klorin. undvik att gjutmarmortvättstället utsätts för vatten som överstiger + 65°
c, då det finns risk för sprickbildning i ytskiktet.

iMPortant! cast marble wash basins.
to avoid water gathering in the spillway overflow tube, make sure the tube is
stretched. rinse the tube occasionally.
if your cast marble sink need extra cleaning, do not use detergents containing
abrasives. Polish the sink with a special polish from your dealer and then wax
it. if the surface should become scratched or dull for some reason, polish and
wax it as described above. Deeper scratches can be carefully sanded with
1200-grit wet sandpaper. For more extensive damage, contact your dealer
for a repair kit. to avoid discoloration makes sure that the wash basin is not
exposed to acids, ammonia, strong detergents, hair-dye or chloride.
Do not expose to water above +65° c.

StenSkiVor i MarMor ocH kaLkSten
Marmor och kalksten har karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral och
båda stensorterna har likartade tekniska egenskaper. Marmor och kalksten
är båda känsliga för syror som kan etsa och ge märken i stenen Sten är
ett naturmaterial. Vid rengöring räcker det i allmänhet med en fuktig trasa.
Syntetiska material kan göra ytan matt och på sikt skada stenskivan. Vid
behov av rengöringsmedel, använd såpa eller de specialmedel som finns
för rengöring av sten. Sten har en viss absorptionsförmåga, se därför till att
den inte utsättas för färgade vätskor som kan tränga ner i stenskivan (t.ex.
kaffe, vin, saft, olja). om man spiller bör detta torkas bort direkt. Stenskivan
har en polerad yta. Ytan kan mattas av sura föreningar som t ex fruktjuice,
vin och ättika.

Marble and limestone have carbonate minerals (calcite) as the main mineral
and stone both places have similar technical characteristics. Marble and
limestone are both sensitive to acids that can etch and leave marks in the
stone. Stone is a natural material. to clean stone, use a damp cloth. Synthetic
materials can dull the surface and slowly damage the surface. if you want to
use a detergent, use a neutral soap or special products for cleaning stone.
Stone is a porous material and coloured liquids can penetrate the surface
(e.g. coffee, wine, juice, oil). any spill should be cleaned as soon as possible. the stone has a polished surface. the surface can be dulled by contact
with acidic compounds such as fruit juice, wine and vinegar.

att tÄnka PÅ!
om man har fått matta fläckar på stenskivan carrara marmor, kan man polera upp dessa med stenglans eller bivax löst i lacknafta. Är fläckarna kraftiga
kan man behöva slipa ytan först. Detta kan man göra med pimpstenspulver
på en tvålfuktad trasa eller med en nylonsvamp.

iMPortant!
if dull spots appear on the surface of carrara marble stone, use a stone
polish or beeswax dissolved in white spirit. For heavy stains, you may need
to sand the surface first. use a pumice powder on a soapy cloth or a nylon
sponge.

S t o n e c o u n t e rt o P S M a r B L e a n D L i M e S t o n e
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