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Användningsområde/Installation Produkten skall användas inomhus. Installation utförs av behörig fackman.

Teknisk data Bredd 400, 500, 600, 750, 900 och 1000 mm. 

Höjd Viken, Fryken, Stråken 737 mm.

Höjd Grann 800 mm

Höjd Basic 640 mm.

Djup 150 mm, djup Grann 110 mm.

Monteringsanvisning 150

16

NNoottee  11  1830

1898

1161

Materialbeskrivning Stommen är tillverkad av fukttrög 16 mm spånskiva belagd med brunbetsad eller svartmålad ask- 

fanér med trästruktur eller stomme i målad fukttrög melaminbelagd spånskiva 16 mm i vitt 

eller kulör. 

Ekstomme gjorde av fukttrög spånskiva 16 mm belagd med vitpigmenterad ekfanér. Stomme Nora 

Svanenmärkt gjord av 16 mm spånskiva belagd med vit eller grå trästrukturerad melamin. 

Stomme Basic i vit melaminbelagd fukttrög spånskiva 16mm. Dubbelsidiga speglar med gångjärn 

med inbyggd dämpning (undantag Basic där dämpning inte ingår) för att ge en mjuk stängning. 

Gångjärnen behöver inte oljas. Hyllbärare i plast och glashyllor i härdat glas opti white. 

I utförande Fryken och Stråken ingår underbelysning LED med inbyggd driver, magnetlist samt 

förstoringsspegel med sugproppar för valfri placering. 

Dubbelspeglar har inte någon säkerhetsfolie/film mellan de två speglarna, men det finns en smält 

mikroplast, som förutom att hålla ihop speglarna, även håller ihop skärvorna till viss del, vid en 

eventuell krasch.

Tillval Magnetlist, förstoringsspegel (ingår till Fryken och Stråken).

230V uttagsbox (enkel eller dubbla uttag).



Garanti Vi lämnar 15 års funktionsgaranti på skåpstommar, lådor och gångjärn (infördes 2014). Felaktiga 

delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monterings- 

kostnader ersätts inte. Garantin gäller inte om monterings- och skötselanvisning inte följts. 

I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer. Vi är certifierade enligt kvalitetssystemet  

ISO 9001:2015 och miljösystemet ISO 14001:2015.

Underhåll/Skötsel Stommar rengörs med lätt fuktad bomullstrasa och milt rengöringsmedel. Undvik att använda 

möbelpolish, rengöringsmedel eller svampar med slipeffekt, ammoniak eller andra starka lösnings-

medel. Vatten och stänk bör omedelbart torkas bort med en torr trasa. Glashyllor och speglar 

rengörs med glasputsmedel och mjuk bomullstrasa. TIll metallytor använder du en lätt fuktad trasa 

med en mild diskmedelsblandning. 

Avfallshantering Metall, trä och glas avskiljs och återvinns separat. 

Lycka till med din nya möbel från Vedum Kök & Bad!


