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Egenskapsdeklarasjon
Anvendelse /
Installasjon
Tekniske data
Bestanddeler

Kvadrat 170 badekar er beregnet for innendørs bruk og tilkobles avløp. Installasjonen utføres med
hjelp av fagperson. Se til at koblinger er strammet og tette ved testkjøring av badekaret og sjekk at
alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Nettomål (LengdexBreddexHøyde): 170 x 70 x 61.5 cm
Nettovekt: 28 kg (uten paneler)
Produktet består av understell i rustfritt stål og skroget er i glassfiberforsterket akryl. Det er også
rørdeler i PVC.

Service- og vedlikeholdsinstruks
Underlaget må være plant og stabilt og ha en bæreevne på minimum 500 kg per kvadratmeter.
Rommet produktet skal stå i må ha god ventilasjon.
Løfting/håndtering Løft produktet i understellet som er i aluminium, dette forhindrer skader til akryl/struktur.
Service dekkes ikke ved; Feil som følge av fysisk skade/ytre påvirkning, skader som skyldes feil
Service
bruk, feil som følge av feilmontering.
Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for
at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, baderomsmøbler eller lignende må demonteres
eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve
produktet påligger dette ansvaret på kjøper.
Når man skal rengjøre massasjebadet skal man bruke en myk svamp og et vaskemiddel uten
Vedlikehold
ammoniakk og aceton for å hindre at flatene blir matte. Organiske vesker som aceton, ammoniakk
eller bensin kan løse opp eller skade elementer på produktet. Ikke bruk slike vesker til rengjøring
eller ved installasjon.
Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Destruksjon
Følg produktets brukermanual for komplett veiledning for installasjon, bruk, vedlikehold, og vilkår
Annet
for service/garanti.
Plassering
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