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Vedlagt følger FDV dokumentasjon for produkter levert av INR Norge A/S (Aspen i Jönköping AB) 

 

Prosjektnavn:__________________________________________________ 

Forhandler:____________________________________________________ 

Saksbehandler:_________________________________________________ 

Ordrenummer:_________________________________________________ 

 

Modell(er) brukt i dette prosjekt:___________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Andre opplysninger:_____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:____________    Signatur:__________________ 
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Vedlikeholdsveiledning. 

Takk for at du valgte Aspen! 

Vi håper at du blir fornøyd med din nye baderomsinnredning. Som alltid har vi gjort vårt beste for at den 

skal holde i mange, mange år. Til og med for øyets behag. Baderommet har hjemmets hardeste miljø, 

spesielt for innredningen, derfor trenger baderomsmøbler litt ekstra pleie og omtanke. Gi de det, og de 

kommer til å være til glede og nytte i årtier.  

 
Porselen og tre. 

Baderomsmøbler fra Aspen består i hovedsak av to typer materialer: porselen og tre. Porselen er et 

naturmateriale som består av leire, feltspat og kvarts som blandes sammen og støpes i former. Den siste 

overflatefinishen gjøres alltid for hånd, derfor vil det alltid være noen små ujevnheter i overflatene, og 

sidene vil aldri være helt rette. Dette gir servantene en følelse av levende håndverk.  

Våre møbler i tre er lakkert med klarlakk for at treets naturlige farge skal tre frem. Tre er et levende 

materiale og vil modnes med tiden, og vil ikke få sin endelige farge før etter omtrent ett år. Naturlige 

fargeendringer forekommer alltid. Det er dette som gir møbelet karakter. 

Øvrige lakkerte møbler (hvit, hvit høyglans, antrasitt, og NCS.) er produsert i MDF møbelplater som er 

hellakkert. Serien Kilen er produsert i en kombinasjon av MDF og møbelspon som er hellakkert. 

Servanter i Evermite® 

Komposittmaterialet Evermite® har suverene egenskaper når det gjelder både ripesikkerhet, holdbarhet 

og glans. Den høye poretettheten hindrer inntrenging av flekker som for eksempel kaffe, leppestift og 

andre sterke fargestoffer, og er i tillegg kjemikalieresistent. Evermite® har ingen unike vedlikeholdskrav, 

og normal rengjøring foretas med vann, svamp og vanlige rengjøringsprodukter for bad.  

Hengsler 

Hengsler og skuffeskinner er produsert i rustfritt stål, og er vedlikeholdsfrie. Dørdempere kan skiftes ut, ta 

kontakt for mer info.  

 
Hvordan behandler man baderomsmøblene?  

Porselensservanter rengjøres med vanlige rengjøringsmidler for bad og en myk klut. Vær oppmerksom på 

at rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, over tid kan skade porselenet. Objekter av metall kan 

lage svarte streker i porselenet, dette fjernes med et såkalt porselensviskelær. Dører/fronter og skap 

rengjøres med en lett fuktet klut og et mildt rengjøringsmiddel. Vannsøl bør umiddelbart tørkes av med 

en tørr klut. 
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Hvordan behandler man glass- og metalloverflater? 

Til speil og glassoverflater bruker du glasspuss og klut. Til aluminiumsoverflater bruker du en lett fuktet 

klut og oppvaskmiddelblanding (1/8). Forkrommede overflater rengjør du med en lett fuktet klut. 

 
Hvilke lyskilder brukes i Aspen-møbler? 

Om du behøver å bytte ut lyskildene anbefaler vi for halogenbelysningen G4 halogenpærer på max 10W. I 

lysrørsbelysningen brukes forskjellige typer lysrør, sjekk ut hvilken type du trenger. Disse kan kjøpes hos 

din Aspen-forhandler. Lamper som innholder LED lyskilde, har en svært lang teoretisk levetid, det er 

derfor lite sannsynlig at denne trenger å skiftes. Om du får problemer med disse, ta kontakt med din 

Aspen-forhandler.  

 

Garanti Aspen baderomsmøbler 

Kjøpsloven har fastsatt hvilke rettigheter du har som kjøper av nye produkter.  
Loven slår fast at du kan reklamere på såkalte mangler i opptil 5 år etter at kjøpet fant sted.  
 
Garantien omfatter  

Produksjonsfeil og andre kjøpsrettslige mangler. 

 

Garantien omfatter ikke 

Skader som kan relateres til feil bruk, dårlig vedlikehold, feil montert produkt, eller bruksrelaterte 

slitasjeskader.   

 

Kontaktopplysninger 

Salgs- og servicekontakt for Aspen i Norge er: 

 

 


