SKÖTSELANVISNING

för luckor, bänkskivor, badrumsmöbler, garderober, skåpstommar och hela kök.
Genom att sköta ditt nya kök på rätt sätt, håller du det nytt och fräscht längre.
•

Gör rent luckorna med lite vatten och handdiskmedel. Eftertorka med torr trasa.

•

Torka alltid bort vatten som hamnat på luckor eller andra ytor som t.ex bänkskivor.
Tänk också på att alltid torka av under diskbänksskåp och luckornas kanter. De är
inte avsedda att klara vatten som blir stående. Om diskmaskin används, tänk då på
att torka av luckorna på var sida om maskinen och även den ev. integrerade luckan.

•

Använd inte rengöringsmedel som innehåller ammoniak. Använd heller inte stålull
eller något liknande som har en slipande effekt.

•

Efter att ha diskat, torka alltid av luckorna under diskbänken med en torr trasa.

•

Envisa fläckar på bänkskiva kan avlägsnas med T-röd.

•

Lådorna i köket får ej belastas med mer än 25 kg/styck. Tänk på detta när du ställer
in grytor och kastruller med mera.

•

Placera inte vattenkokare, kaffebryggare eller liknande under dina skåpstommar
och köksluckor. Vattenånga skadar ditt kök!

Luckorna Smögen, Mirro, Metallo och Glosso har en repkänslig akrylyta. Luckorna rengörs med en mjuk duk, INTE microfiberduk! Microfibrer ”skär” bort smutsen från ytan,
vilket resulterar i repor på luckan.

OBS - Garantin täcker inte skada som uppkommit
genom inträngning av vatten eller fukt!

For an English version, please turn the page.

Luck & Inredningsbolaget
Tel: 033-27 17 00
info@libluck.se
Köp tillbehör till ditt kök, badrum och garderob! www.libluck.se
Spara denna information för framtida referens!

INSTRUCTIONS FOR CARE

for cabinets, countertops, bathroom furniture, wardrobes and full kitchens
With proper care of your new kitchen, you will keep it looking new much longer.
•

Clean the cabinet doors with a little water and washing-up liquid. Always wipe the
cabinet doors and drawer fronts completely dry.

•

Always wipe off water sitting on cabinet doors or other surfaces, like countertops.
Wipe off under the sink cabinet and the edges of the doors. They are not meant to
hold still standing water. If a dishwasher is used, be sure to wipe off the cabinet
doors on each side of the machine and also if necessary, the integrated door.

•

Do not use ammonia-based cleaners. Do not use steel wool or any similarly abrasive.

•

After washing dishes, wipe off the cabinets under the countertop with a dry cloth.

•

Stubborn stains on the countertop can be removed with denatured alcohol.

•

The drawers in the kitchen must not bear a load more than 25 kg each. Keep this in
mind when deciding where to store pots, pans, etc.

•

Do not place kettles, coffe makers or similar under your cabinet frames and kitchen
cabinets. Steam could damage your kitchen!

The cabinets Smögen, Mirro, Metallo and Glosso have an acrylic surface that is sensitive to scratching. The cabinet doors must be cleaned with a soft cloth, NOT micro fiber!
Micro fibers ”cut” away dirt from the surface, resulting in scratches on the cabinet.

Please note - the warranty does not cover damage
caused by the penetration of water or moisture!

For a Swedish version, please turn the page.

Buy accessories for your kitchen, bathroom
and wardrobe!

Save this information for future reference!

Luck & Inredningsbolaget
Tel: 033-27 17 00
info@libluck.se
www.libluck.se

