PRODUKTDATABLAD
HAFA ONE

mars15

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse

Servantskap med myktstengende dør og integrert håndtak. Et flyttbart hylleplan
i skapet, og en praktisk hylle på innsiden av døren. Servant av porselen.
Oppbevaringsspeil og helfigursspeil med myke former og hyller som nås fra
begge sider. Du velger lett om strømuttaket skal sitte til høyre eller venstre ved
installasjonen. LED-armatur med behagelig, varmhvitt lys.
Ferdigmontert.
Skivematerialet er dekket av fuktsikker MDF og sponplate for å passe i
baderomsmiljø. Servant i porselen.
Bruksområde

Servant før personlig hygiene.
Farger

Hvit matt, svart matt (dør i eikestruktur) og greige.
Overflatebehandling

Servant
Servantskap

Porselen
Lakkert

2. MÅLANGIVELSE/TEKNISKE DATA
HAFA ONE KOMPLETT SERVANTSKAP
Modell

Bredde

Høyde

Dybde

440

440

635

365

HAFA ONE OPPBEVARINGSSPEIL
Modell

Bredde

Høyde

Dybde

440

440

700

125/215

HAFA ONE HELFIGURSSPEIL
Modell

Bredde

Høyde

Dybde

440

440

1700

160
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3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD
Tørk alltid bort vann fra møbelet for å unngå at det trenger inn i skjøtene. Det rekker at du tørker av med en tørr klut
Rengjøring av Hafas møbler skjer enklest med en fuktig klut med
eventuelt litt vanlig miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemiddel, syrer, ammoniak, aceton eller andre kjemikalier (som skurepulver,hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjernings- og neglelakkfjerner o.l) Skulle noen av
ovenstående midler havne på møbelet bør dette fjernes umiddelbart
for å unngå skader. Unngå å ha skarpe verktøy i nærheten av møbelet
som kan skade overflatesjiktet.

Porselen – Hafa har fine blankglaserte overflater for best hygiene og
holdbarhet. Bruk en myk børste med rengjøringsmiddelmed pH-verdi
under 8 f.eks. eddik- eller vinsyre ved misfargning.
• Unngå stålull.
• Unngå sterkt rengjøringsmiddel.
Vær nøye med å montere møblene på rettvinklete vegger samt justere ifølge monteringsanvisningen for at møbelet skal fungere korrekt og
holde god standard. Installasjonen skal utføres fagmessig og ifølge
monteringsanvisningen.

4. HMS-REFERANSER
Miljødeklarasjon, miljømerking

Føreligger ikke
Karakterer i helhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:
Helse- og miljøfarliga storrer:
Ressursbruk:
Drivhuseffekt:

Foreligger ikke
Foreligger ikke
Foreligger ikke
Forligger ikke

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV
Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet
CE-merking

Hafa One oppfyller den harmoniserte standarder EN14688
Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Baderomsmøbler har 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

6. ANSVARLIG FIRMA
Produsent / importør

Organisasjonsnr

Hafa Bathroom Group

985254451

Postadresse

E-Post

Postboks 525

info@hafabad.no

Postnr. og poststed

Internettadresse

301 80 Halmstad

hafabad.no

Telefon

69 31 02 30

