POLAR MATBORD 180
Beskrivning

Polar Dining Table

Art nr Venture

19888-300

Färg

Vit / Vit

Beskrivning

Polar Dining Table

Art nr Venture

19888-444

Färg

Valnöt / Valnöt

Reservdelar:
88888-1154 – Skruvset
Vitt bord:
88888-1157 – Plastfötter
88888-1158 – Ben (VD kräver ärende)
88888-1460 – Bordsskiva (VD kräver ärende)
Valnöt bord:
88888-1155 – Plastfötter
88888-1156 – Ben (VD kräver ärende)
88888-1370 – Bordsskiva (VD kräver ärende)

Viktkapacitet: 30 kg
Material:
Vit skiva: Målad MDF
Vita ben: Pulverlackerad metall
Valnöt skiva: Folierad MDF
Valnöt ben: Folierad metall
Skötselråd:
MDF-skivor som är målade eller lackade är känsliga för repor och
skador. Var därför varsam med skivorna för att undvika detta. Ytor
målade med lack med färgpigment eller målarfärg har en pigmentering
som ger en ej täckande genomskinlig yta. Livsmedel som läsk, rödvin och
kaffe innehåller färgämnen som vita lacker är extra känsliga mot. Se till
att försöka fukttorka och få bort fläckarna så fort som möjligt med en väl
urvriden rengöringsduk och diskmedelslösning. Använd dammduk för att
få ytan torr.
Rengöringsmedel och möbelvårdsmedel som innehåller ammoniak
lämnar sig mindre bra för målade ytor eftersom både Aceton, Thinner
och T-sprit kan lösa upp färgen.
Pappersfoliering är en hårdplasttillämpning som används för att
förändra möbelns utseende. Att ha i åtanke är att många möbler med
pappersfoliering har en spånskiva undertill, vatten och spånskivor är inte
kompatibla, följ därför skötselråden noggrant. Vi rekommenderar att
använda en tvållösning och mjuk trasa för att ta bort starkt smuts. Torka
ytan ordentligt torr direkt efteråt. Vid dammtorkning rekommenderar vi
en mjuk och torr trasa av flanell eller mocka för att inte skada ytan.
Reklamationer:
Drar kund åt skruvarna för hårt eller använder skruvdragare och det går
hål i skivan är inte detta en godkänd reklamation. Skruvarna bör istället
efterdras efter en tids användning. Vid montering skall alla skruvar
skruvas till 20% innan de sedan korsdras tills de är helt åtskruvade.
Repor som uppstår på grund av oaktsam hantering är inte en godkänd
reklamation.
Förpackning
Antal kolli: 2

2020

