Materialfakta
Skrogene er produsert i fuktbestandige materialer og/eller har en overflatebehandling som tåler fukt lenger enn tradisjonelle materialer. Men det betyr
ikke at de tåler å utsettes for vann over lang tid. For at baderoms-		
innredningen din skal holde seg fin lenge, bør du tørke opp vann og
fuktighet så snart som mulig. Til rengjøring er det best å bruke en fuktig
bomullsklut med skånsomt rengjøringsmiddel, f.eks. håndsåpe, grønnsåpe
eller et skånsomt oppvaskmiddel. Unngå å bruke sterke rengjøringsmidler.
Det kan skade produktet. Tørk slik at det blir tørt etterpå. Husk at flekker
og riper er mer synlige på svarte og mørke farger.
SKROG
Vedums fuktbestandige skrog lages av sponplater (P3) og MDF-plater
FTR. Overflatebehandlingen er også fuktavvisende, slitesterk og lett å
holde ren. Husk at tre er et levende materiale som påvirkes av for
eksempel struktur, alder og vekststed. Derfor kan baderomsinnredningen
din avvike noe i farge/mønster mot den du har sett i butikk eller katalog.
Skrog Anno: Malt MDF/massivt tre i beingavler og hylle. Skrog i fuktbestandig sponplate 16 mm.
Skrog Flow: Malt skrog av fuktbestandig 16 mm sponplate belagt med
malt melamin. Finért skrog av fuktbestandig 16 mm sponplate belagt med
hvitpigmentert eikefinér, brunbeiset eller svartmalt askefinér med
stående trestruktur.
Skrog Free: Malt skrog av fuktbestandig 16 mm sponplate belagt med malt
melamin. Finért skrog av hvitpigmentert eikefinér av fuktbestandig 16 mm
sponplate belagt med hvitpigmentert og mattlakkert eikefinér. Skrog Nora,
svanemerket, av fuktbestandig 16 mm sponplate belagt med grå eller hvit
melamin med trestruktur. Stående trestruktur.
Skrog Mezzo: Malt skrog av 16 mm fuktbestandig sponplate belagt med
malt melamin.
Skrog Soprano: Malt skrog av 16 mm fuktbestandig sponplate belagt med
malt melamin.
Skrog Zone: Malt skrog av fuktbestandig 16 mm sponplate belagt med
malt melamin. Finért skrog av fuktbestandig 16 mm sponplate belagt med
hvitpigmentert eikefinér, brunbeiset eller svartmalt askefinér med stående
trestruktur.
DØRER
Dørene i sortimentet vårt er laget av MDF og sponplate. For å få en
overflate som er motstandsdyktig mot fuktighet har de en malt, finért eller
melaminbelagt overflate. Husk at tre er et levende materiale som påvirkes
av for eksempel struktur, alder og vekststed. Derfor kan baderoms-		
innredningen din avvike noe i farge/mønster mot den du har sett i butikk
eller katalog.
Alice hvit/farget: Malt 19 mm MDF-plate med frest profil og svakt 		
avrundet kant. Fås også i vitrine med klarglass.
Edit hvit/farget: Malt dør av 19 mm MDF-plate med ramme, glatt speil og
svakt avrundet kant.
Elsa hvit: Malt melaminbelagt 16 mm MDF-plate og lett faset kant.
Kantlist i ABS. Svanemerket.
Flow hvitpigmentert eik, svartmalt eller brunbeiset ask:
Hvitpigmentert eikefinér/brunbeiset eller svartmalt askefinér av 19 mm
MDF-plate, svakt avrundet kant og faset gripekant på fronter, 19 mm sponplate på høyskapsdører (16 mm på underskap 500 mm). Liggende finér på
fronter, stående på høyskapsdører.
Flow hvit/farget: Malt 19 mm MDF-plate med faset gripekant og svakt
rundet kant.
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Maja hvit/farget: Malt 16 mm MDF-plate med svakt avrundet kant.
Moa hvit/farget: Malt 19 mm MDF-plate med svakt avrundet kant.
Molly hvitpigmentert eik: Finért dør av 20 mm sponplate med svakt
avrundet trekant. Stående finér. Svanemerket.
Nora hvit/grå: Melaminbelagt 16 mm MDF-plate med trestruktur og svakt
avrundet kant. Kantlist i ABS. Liggende trestruktur på skuffefronter og
stående på dører. Svanemerket.
Thea hvit/farget: Malt 22 mm MDF-plate med smal rammeprofil.
Zone hvitpigmentert eik, svartmalt eller brunbeiset ask:
Hvitpigmentert eikefinér/brunbeiset eller svartmalt askefinér av 19 mm
MDF-plate, svakt avrundet kant og faset gripekant på fronter, 19 mm sponplate på høyskapsdører (16 mm på underskap 500 mm). Liggende finér på
fronter, stående på høyskapsdører.
Zone hvit/farget: Malt 19 mm MDF-plate med faset gripekant og svakt
rundet kant.
FARGER
Alice, Edit, Flow farget, Maja, Moa, Thea og Zone farget kan leveres i
standardfarger som vist i tabellen. Ved bestilling av fargede detaljer brukes
artikkelnummer med sluttsifrene 99. Angi hvilken farge som ønskes på
egen tekstlinje. Finnes også til hyller, topplater, og skap- og speilbelysning.
Ved valg av annen farge fra NCS-skalaen enn våre standardfarger på listen
kommer det et fargetillegg på 3 780,- netto ekskl. mva. per farge og 		
levering. Artikkelnummer 599.
FARGENUMMER

NCS-FARGE

GLANSTALL

F20 HVIT

NCS S 0500-N

35

F44 GRÅ

NCS S 3000-N

25

F49 BETONGGRÅ

NCS S 5502-Y

25

F58 VARMGRÅ

NCS S 2502-Y

25

F59 ANTRASITTGRÅ

NCS S 6500-N

25

F70 SORT

NCS S 9000-N

25

F78 MELLOMGRÅ

NCS S 4500-N

25

F79 SANDBEIGE

NCS S 4005-Y20R

25

F82 TORDENBLÅ

NCS S 6010-R90B

25

F84 SKOGSGRØNN

NCS S 6005-G20Y

25

F87 HAVREGUL

NCS S 3020-Y20R

25

F88 LINBEIGE

NCS S 2005-Y20R

25

F89 TÅKEGRØNN

NCS S 4005-G80Y

25

PORSELEN
Servantene har glasert overflate som er lett å holde ren. Porselen er et
keramisk materiale som er levende i produksjonsprosessen, og derfor kan
det oppstå ujevnheter eller skjevheter. Lengdemålet kan også påvirkes og
må ha en toleranse på +/– 1 % av servantens totale lengde. Hver servant
gjennomgår en kvalitetskontroll og undersøkes for å overholde de oppgitte
kravene. Overflaten er bestandig mot de fleste kjemikalier, med unntak av
sterke syrer (f. eks. saltsyre og svovelsyre) og sterke alkaliske midler (f. eks.
kaustisk soda). Rengjør porselensservanten din regelmessig med vanlig
rengjøringsmiddel.

KOMPOSITTSTEIN
Komposittstein (kvartskompositt) er et industrielt produsert steinmateriale.
Hovedingrediensen er kvarts, som vibreres sammen med bindemiddel og
fargestoff i vakuum. Komposittsteinens egenskaper og utseende kan 		
variere fra fabrikat til fabrikat, og den er motstandsdyktig mot varme, 		
flekker og riper. Komposittstein er slitesterk, holdbar og ikke porøs. Du
trenger aldri å impregnere den, og i tillegg er den enkel å rengjøre og
vedlikeholde.
Til daglig rengjøring av en benkeplate i kvartskompositt anbefaler vi å
bruke vann og et skånsomt rengjøringsmiddel. Bruk en bomullsklut eller
oppvaskklut med litt oppvaskmiddel og tørk av med den. Deretter tørker du
med en mikroklut slik at du slipper render etter oppvaskkluten.

TOP SOLID
Servanter med Top Solid-overflate er slitesterke og har et glatt og steinlignende utseende. Top Solid er en overflate av matt mineralkompositt med
svært stor hardhet. Rengjøres med en fuktig klut med mildt rengjøringsmiddel, for eksempel såpe eller oppvaskmiddel. Ved vanskelige flekker kan
man bruke den hvite rengjøringssvampen som er inkludert, fuktet med
vann. Ved mindre riper kan man bruke en hvit Scotch Brite-svamp. Dypere
riper kan slipes forsiktig vekk med våtslipepapir (1200 korn) eller en grønn
Scotch-Britesvamp.

SOLID SURFACE
Servantene er produsert i det steinliknende, slitesterke og lettstelte
komposittmaterialet Solid Surface. Til tross for navnet er materialet solid
tvers gjennom. Solid Surface har vært på markedet siden 1964 og kalles av
og til for akrylstein. Solid Surface er også et godt miljøvalg fordi den blant
annet er laget av mineraler fra naturlige kilder.
Rengjøres med såpevann eller et vanlig rengjøringsmiddel for å fjerne de
fleste flekker og smuss som kan ha festet seg på overflaten. Gelvaskemiddel og slipeprodukter anbefales spesielt sammen med en skuresvamp
av typen Scotch Brite. Skyll overflaten grundig med vann. (Slipesvamp for
rengjøring er inkludert med produktet.)

Mer utførlige anvisninger for vedlikehold av baderommet finner du på
vår hjemmeside www.vedum.no.
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