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MONTERING

TEKNISK DATA

FDV- DOKUMENTASJON

VikingBad dusjkabinett med integrert blandebatteri er 
beregnet for innendørs bruk. 
Dusjkabinett med aluminiums profiler, herdet glass og 
dusjkar.

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

NRF Varenummer Navn
6316655 115558 Dusjkabinett SOFIA pluss 90x90x210cm hvit 

søyle sort/hvit

Produktbilde: Strektegning:

Nettomål LxBxH cm 90x90x210
Glass dør/front/bak mm 6-5-6
Type overflate profil Pulverlakkert
Farge overflate profil Sort
Material dusjkar Glassfiberforsterket akryl
Farge overflate dusjkar Sort
Overflate behandling glass Ja
Vanntrykk max1MPa
Annbefalt vanntrykk 0,1 - 0,5 MPa
Prøvetrykk 1,6MPa
Varmtvannstemperatur max 80°C
Annbefalt varmtvanntsemp. 65°C
Tilkobling blandebatteri G1/2”
Nettovekt kg 114

Produktet er testet og funnet i samsvar med test 
standard EN14428, EN14527, EN1111 
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DRIFT & VEDLIKEHOLD

Rengjøring:

Alumiumsprofiler: 

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler 
beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå 
bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på 
produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. 
Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller 
innholdende løsmiddler! Eksempel: Syrer, blekemidler, 
kaustisk soda og amoniakk (salmiakk) må ikke brukes!
 
Glass:

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler 
beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå 
bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på 
produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. 
Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller 
innholdende løsmiddler! Eksempel: Syrer, blekemidler, 
kaustisk soda og amoniakk (salmiakk) må ikke brukes!
 
Det er fjærbelastede trinser på dørene slik at de enkelt 
kan vippes ut for å lette rengjøring. 
 
Det er anbefalt å bruke en dusjnal for å fjerne vann 
fra overflater etter bruk. Dette vil forenkle det daglige 
vedlikeholdet.

Dusjkar hvitt: 
 
Dusjkaret har avtagbart frontpanel for enklere tilkomst 
for rengjøring under. 

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler 
beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå 
bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på 
produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. 
Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller 
innholdende løsmiddler! Eksempel: Syrer, blekemidler, 
kaustisk soda og amoniakk (salmiakk) må ikke brukes!

Dusjkar sort:

NB: Dette produktet er laget i en sort matt finish som 
vil gi varierende lystoner i overflaten, merker etter 
polering og voksing vil også kunne forekomme. 

ANVISNING FOR DEPONERING

AVFALLSTYPE

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

Emballasje - papp, isopor,plastikk 
Produkt - profiler - aluminium, glass - glass, dusjkar - 
restavfall

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

TEKNISK SERVICE

PRODUSENT/IMPORTØR

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

Dusjkaret har avtagbart frontpanel for enklere tilkomst 
for rengjøring under.  
 
Kromoverflater bør rengjøres med nøytralt flytende 
rengjøringsmiddel. Følg alltid produsentens anvisninger 
og retningslinjer. 
 
For at finishen skal opprettholdes holder det å behandle 
overflaten med Beauty Polish en til to ganger i året.  
Dersom produktet utsettes for vanntemperatur over 
50°C vil overflaten mattes ned, og kan da behandles 
med Beauty Polish for å få frem opprinnelig finish. 
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