
VikingBad AS
Org.nr: 995 165 392 MVA

Postboks 96, 
4891 Grimstad
NORGE

Tel: +47 37 09 06 00
Faks: +47 37 09 06 01      
post@vikingbad.no 

KOMPONENTER & TILKOBLING
MONTERING

FDV- DOKUMENTASJON

Baderomsmøbler er beregnet for innendørs bruk. 

Skrog er bygd av materialer som er produsert etter den 
europeiske norm E1. Det vil si at de er testet og godkjent 
i henhold til gjeldende miljø- og tekniske krav.  
Fronter er produsert i 20mm finerbelagt kryssfiner 
Sideplater og midtbord er produsert i 15mm finerbelagt 
kryssfiner. 

Monteres i samsvar med medfølgende manual. 
Installasjonen utføres med hjelp av fagmann. 

Modell serie
Mie Stav baderomsmøbler 
- Fronter
- Sideplater
- Midtbord

Illustrasjonsbilde:

18.11.2022 
VikingBad AS

© VikingBad AS - Vikingbad.no 1



VikingBad AS
Org.nr: 995 165 392 MVA

Postboks 96, 
4891 Grimstad
NORGE

Tel: +47 37 09 06 00
Faks: +47 37 09 06 01      
post@vikingbad.no 

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Tre finer pleie og vedlikehold
Tre er et levende materiale og kan dermed variere i farge 
og struktur. I takt med at treet utsettes for lys, vil fargen 
modnes og endre glød. En variasjon i struktur og farge 
på fronter og gavler er ikke reklamasjons-berettiget. 

Vanlig rengjøring
Vask regelmessig med en lett fuktig, myk, lofri klut. Tørk 
av med en tørr, myk klut i retning av tre fibrene. Søl bør 
umiddelbart tørkes opp med en fuktig klut. 
Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller 
innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, 
kaustisk soda og amoniakk (salmiakk) må ikke brukes!

En gang i måneden
Rengjør overflaten med en myk klut fuktet med vann og 
et mildt universalrengjøringsmiddel. Tørk av overflaten 
i retning av tre fibrene for å fjerne skitt og fingeravtrykk. 
Tørk av med en ren, tørr klut.

To ganger i året 
Alle treslag krever behandling dersom det skal være 
resident mot smuss, vann eller annen fuktighet.
Påfør møbelpolish av god kvalitet med en myk klut. 
Ikke bruk aerosoldrevne rengjøringsmidler eller 
poleringsmidler.
Bruk heller ikke polermidler som inneholder voks eller 
slipemidler.

Følgende fremgangsmåte anbefales: 
• Overflaten tørkes for støv med en hardt oppvridd 

klut, så den fremstår ren. 
• Vent 5 – 10 min til overflaten er tørr. 
• Ta oljen på en bomullsklut (den skal være god 

og våt). Påfør oljen i et tynt lag med sirkulerende 
bevegelser så den blir gnidd godt ned i alle porer.

TEKNISK DATA

Fargekode:
Lys eik se fargeprøve
Sort matt se fargeprøve
Valnøtt se fargeprøve

TEKNISK SERVICE

PRODUSENT/IMPORTØR

VikingBad AS følger norsk kjøpslov med 5 års 
reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

VikingBad AS, service avdeling. 
 
service@vikingbad.no 

VikingBad AS 
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad 
Postboks 96, NO-4891 Grimstad 
 
post@vikingbad.no

VikingBad AS er 
sertifisert miljøfyrtårn.
Sertifikat nr. 3822

REKLAMASJONSVILKÅR

ANVISNING FOR DEPONERING

AVFALLSTYPE

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og 
sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

Emballasje - papp 
Produkt - Treavfall

• Overflaten bør hvile i 3-5 minutter og tørk deretter 
med en tørr klut, først i sirkulerende bevegelser, 
og avslutt med å tørke på langs av årene så den 
fremstår tørr på overflaten. Overflaten vil nå fremstå 
gyllen. 

• Overflaten bør hvile i henhold til anbefaling fra 
leverandør  og tørk med husholdningspapir på langs 
av årene. Det er viktig at det ikke brukes fargede 
papirkluter da de kan gi flekker. 

• Det er viktig at det ikke er oljerester igjen på 
overflaten da det på sikt gir en klisset overflate.
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