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Produkt Baderomsmøbler

Betegnelse Serie MIDO

Produsent Dansani AS

Produktinformasjon
Porselensservanter Mido porselensservanter består av ekte sanitærporselen, som er et sterkt keramisk mate-

riale bestående av en leirmasse tilsatt kisel og belagt med en glasur. Når det brennes ved 
ca. 1200°C smelter glasuren til en hard, glatt, blank og rengjøringsvennlig overflate. 

Skap 16 mm glatt melaminbelagt sponplate med ABS-kantbånd. Skapene leveres sammensatt inkl. 
opphengsbeslag for montering på veggen samt hvit bakplate på hvite skap og alu-farget på 
andre dekorfarger. Som standard leveres 5 mm glassshyller med polerte kanter. Høyskap 
leveres dessuten med to trehyller.  Alu-farget hylle og bunn i servantskapet.

Dører og fronter 18 mm MDF trefiberplate dekket med folie. 

Dører Alle dører leveres med metallklipshengsler som kan justeres i tre retninger, samt dempere 
som sikrer at dørene lukkes mykt og lydløst.

Skuffer Skuffene har metallgavler med integrerte skuffeskinner. De er med fullt uttrekk, 
selvinntrekk og demping, som sørger for at skuffene lukker mykt og
lydløst. Skuffene er fullt justerbare. 

Speil med integrert lys Speil med integrerte horisontale lys i topp og bunn. Inkl. opphengsbeslag.
Speilet er IP44 godkjent for våtrom, og kan leveres med sensorbryter
Bredde 50 cm: 2x4,5W LED
Bredde 60 cm: 2x5,6W LED
Bredde 80 cm: 2x6,7W LED 

Speilskap med integrert lys Alle speilskap leveres som standard med 230V stikkontakt og lysbryter, dobbeltsidede 
speildører og stabile glasshyller. Sider med 16 mm melaminbelagt sponplate, topp og bunn
er alufarget. Speilskapene er IP44 godkjent.
Bredde 50 cm: 7,8 W LED
Bredde 60 cm: 9,1 W LED
Bredde 80 cm: 11,7 W LED 

Kassetter Kassetter i plast, som kan monteres på vegg med tilhørende veggbeslag. Kan også 
monteres i skap i forskjellige kombinasjoner med f.eks. skittentøyposen.

Skittentøypose Uttagbar og vaskbar pose i kraftig nylon.

Grep Alle fronter blir levert med grep i krom som standard 
(gjelder ikke fronter med integrerte grep).

Montering Monteringsanvisning og monteringstilbehør følger hver leveranse. 
Dansani anbefaler bruk av autorisert installatør.

Kobling av speilskap Produkter med stikkontakt skal kobles til en kurs med en sikring på max. 10A. Produkt-
garantien bortfaller dersom produktet overbelastes og dermed beskadiges, som følge av 
tilslutning til større sikring. Det må ikke tilsluttes produkter med større effekt enn max 
2,2kW, som angitt på speilskapet. 



Dansani AS
Karoline Kristiansens vei 8
N-0661 Oslo
Tel. +47 23 05 21 50
Fax +47 23 05 21 51
Fnr. NO 961621615 MVA
www.dansani.no
mail@dansani.no

FDV-dokumentasjon

2

Vedlikehold
Generelt Sørg for at servanter og møbler er tørre etter bruk. Dette vil forenkle renholdet betydelig, 

og motvirke eventuelle fuktskader. Sørg for at møblene ikke monteres i våtsone, ikke 
utsettes for vannsprut fra dusj, eller ikke er i direkte kontakt med f.eks våte dusjforheng. 
Les alltid bruksanvisning og varedeklarasjon  på rengjøringsmidler innen de tas i bruk. 
Rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller syrer skal unngås.
La aldri vann fra dusjen sprute på møblene. Bruk aldri skurepulver med slipemiddel, 
møbelpolish, ammoniakk eller lignende, da disse kan bryte ned lakken eller ripe overflaten. 
Aceton, tynnere eller andre sterke løsemidler som sprutes på overflaten, skal straks tørkes 
bort for ikke å sette merker. Vær forsiktig med bruk av rengjøringsverktøy med skarpe 
kanter, da disse kan forårsake riper i overflaten.

RENGJØRING:
Det anbefales “Clean & Shine” - en konsentrert og effektiv voksshampo, som renjgør og gir 
servanten en beskyttende og skinnende overflate.
Bruksanvisning: Ta en ren og lettfuktet klut eller en svamp med litt “Clean & Shine” og 
gni inn hele servantens overflate. Skyll av med rent vann, og tørk av med en ren klut. 
Servanten er nå god som ny. For både helstøpte marmorservanter og porselensservanter 
gjelder at de kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler uten slipemiddel. Ved bruk av 
bilshampo med voks oppnås en kalkavvisende overflate på både servant og møbel. Følg 
bruksanvisningen på det anvendte produkt.
https://www.dansani.no/produkter/teknisk-info/vedlikeholdsveiledninger

Skifte av lyskilde Bryt ALLTID strømmen innen lyskilde skiftes.

Garanti Det er 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil.


