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TRADISJON OG KJØKKENGLEDE
– hver dag!

Gratulerer med ditt nye Strai kjøkken. Strai
kjøkken er utviklet gjennom stolte norske
tradisjoner og godt håndverk siden 1929.
Vår erfaring som produsent av kjøkkenmøbler
kjennetegnes av gjennomtenkte løsninger og
kvalitet i alle ledd.
Vi er stolte av våre produkter og ønsker at vår
erfaring skal komme deg til gode og sikre et
bruksvennlig produkt som skaper mange gode
opplevelser og en praktisk kjøkkenhverdag.
I dette skrivet har vi samlet viktig informasjon
om vedlikehold av produktet slik at produktene
beholder både estetikk og funksjon i lang tid
fremover.
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BRUK OG VEDLIKEHOLD
av ditt nye kjøkken Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel

MALTE FLATER
Vi anbefaler en mild zaloblanding som
påføres med en lett fuktet bomullsklut.
Ikke bruk microfiberkluter, da disse kan ha
en slipende effekt. Unngå også skuremiddel
eller andre preparater som inneholder
slipemiddel eller middel med ammoniakk.
Vi anbefaler å vaske over frontene
umiddelbart dersom det søles på disse,
da det kan dannes permanente flekker i
overflaten om frontene eksponeres for fett,
syrer eller sterke fargestoffer over tid.
Unngå å gni på eventuelle flekker da dette
kan forårsake en polering av malingsflaten
og dermed blanke felt på fronten. Dette
gjelder på alle malte produkter.
MALTE & LAKKERTE TREFLATER
Finerte- og massive fronter i tre vil ha et
naturlig innslag av struktur og porer. Vær
derfor sparsom med vann ved rengjøring for
å unngå fuktinntrengning i disse.
Bruk en lett fuktet klut og tørk gjerne
over med en godt oppvridd klut
etterpå. Det anbefales for øvrig samme
rengjøringsmiddel som til malte flater på
slette overflater.
		Man kan også benytte et
spesialrensemiddel beregnet for malte,
laminerte og melaminbelagte fronter.
Kontakt din nærmeste forhandler for å få
tak i dette.
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LAMINAT- OG MELAMINBELAGTE
OVERFLATER
Rengjøres med vanlig rengjøringsmiddel i
likhet med malte og lakkerte flater.
Vær oppmerksom på at bruk av sterkere
vaskemidler kan forårsake misfarginger
eller overflateskader (tynner, aceton, jod,
mineralsyrer, ammoniakk etc.) skal unngås.
Man kan også benytte et
spesialrensemiddel beregnet for malte,
laminerte og melaminbelagte fronter.
Kontakt din nærmeste forhandler for å få
tak i dette.
LINOLEUMSBELAGTE OVERFLATER
Normalt vedlikehold utføres etter samme
mal som på malte flater. Her kan man også
benytte et spesialprodukt beregnet på
linoleum som danner en beskyttelsesfilm
om ønskelig, kontakt din forhandler for
dette. Overflaten kan også behandles med
voks eller polering om ønskelig.
Merk at overflaten ikke tåler alkaliske
rengjøringsmidler (salmiakk). Skuring
med alkaliske vaskemidler kan gi gulbrun
misfarging. Grønnsåpe kan fjerne
bindemiddel og tørre ut belegget.
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JEVNLIG VEDLIKEHOLD, KJØKKEN
Ved malte fronter anbefaler vi å jevnlig
sjekke disse for skader i overflaten. Skulle
det ha oppstått en bruksskade må dette
forsegles for å hindre inntrenging av fukt.
Bruk da medfølgende flikkmaling for å
utbedre skaden.
Se over fuger mot vegg og mellom
benkeplatene. Bevegelser i boligen kan
forekomme og dette påvirker fuger og
skjøter. Dersom det oppdages at denne ikke
lengre er intakt, har den mistet sin funksjon
som fuktsperre og må den snarest mulig
utbedres.
Vannlås sjekkes og etterstrammes med
jevne mellomrom.
Vanndamp fra hvitevarer kan samles på
møbelfronten, dette bør tørkes for å unngå
fuktskader på fronten.
Ettersyn av benkeplate og pleie etter
medfølgende skriv ved behov.

SKUFFER, BAKKER OG
INNREDNINGSDETALJER
Skuffene rengjøres med mildt rengjøringsmiddel på sider og evnt innvendig. Dersom
det er antiskilimatte i skuffen kan denne
fjernes og vaskes separat.
BENKEPLATER
Se egen vedlikeholds anvisning som følger
med benkeplatene.
EL - INSTALLASJON
Ta alltid kontakt med godkjent installatør
dersom du opplever feil på dine elektriske
komponenter. Dette gjelder også
installasjon av el. produkter.
Spørsmål vedr. mindre komponenter
levert av Strai som spot, skuffebelysning,
servodrive etc kan også rettes til din
forhandler for råd.
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MODELLOVERSIKT
MODELL

TYKKELSE

MATERIALE

Besseggen

22

Børstet heltre/Finer/Sponkjerne

Blindleia

19

MDF

Falketind

23,6

Linoleum/Finer/Heltre/Sponkjerne

Falketind, hvitpigmentert

23,6

Linoleum/Finer/Heltre/Sponkjerne

Femunden

19

Melamin/Sponkjerne

Geiranger hvit

19

MDF

Glittertind

22

Melamin/Sponkjerne

Hardanger

19

Heltre/finer

Lista

19

Børstet heltre/Finer/Sponkjerne

Lyngen

19

MDF

Lyngør

19

MDF

Lysefjord

19

MDF

Risør

19

MDF

Rondane

19

Heltre/finer

Rosendal

19

MDF

Røros

19

Heltre

Røst

18

Høytrykkslaminat/Heltre/Sponkjerne

Svalbard

19

MDF

Senja

18

Høytrykkslaminat

Trollhetta

22

Melamin/Sponkjerne

Trollstigen

19

Heltre/Melamin/Spon bakplate

Tromsø

16

MDF

Vinje

18

Ask finèr med sponkjerne
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OVERFLATE

KANTLIST, SKOG

ØVRIG

Beis/Klarlakk

Fargetilpasset

*Gripelist i heltre eik

Malt

Fargetilpasset

Linoleum

Fargetilpasset

Linoleum

Se modell i oversikt under

Melamin m/ struktur

Fargetilpasset

Hvit – Malt

Hvit

Melamin

Hvit

Beis/Klarlakk/Malt

Fargetilpasset

Beis/Klarlakk/Malt

Fargetilpasset

Børstet finer

Malt

Fargetilpasset

Antifingerprint.
Flere fargevalg

Hvit – Malt

Hvit

Malt

Fargetilpasset

Malt

Fargetilpasset

Beis/Klarlakk/Malt

Fargetilpasset

Malt

Fargetilpasset

Beis/Klarlakk/Malt

Fargetilpasset

Høytrykkslaminat

Hvit

Malt

Fargetilpasset

Høytrykkslaminat

Hvit

Melamin m/ struktur

Hvit

*Gripelist i ABS folie

Beis/Klarlakk

Fargetilpasset

Lameller/ 16 mm plate bak

Malt

Hvit

Beis/Klarlakk /Malt

Fargetilpasset

Gripelist + kanter i heltre eik

Lys eik dekor, mørk brun eik
dekor, sort eik dekor og rustikk
eik dekor

* Gripelist i ABS folie

Underlimte kanter i heltre eik
Flere fargevalg

* I denne modellen er det enkelte begrensninger i sortiment. Fargenyanser grep/frontfarge kan forekomme
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MATERIELLFAKTA

SKROG
Skapenes sider, bunner og topper produseres
i 18 mm hvit eller mørk grå melaminbelagt
sponplate (E-klassifisert). Alle våre skrog er
svanemerket.
Forkantlister leveres i flere forskjellige
utførelser avhengig av frontfarge og modell.
Standard skrog er i hvit utførelse og kan fås
med malt, beiset eller gjennomfarget abs
kantlist iht gjeldende sortiment.
Standard rygger består av 3,2 mm HDF
trefiberplate i hvit melamin utførelse.
Rygg kan også leveres malt eller finert
med trestruktur.
Finerte skap med trestruktur har rygg
av finert kryssfinerplate. Sider, bunner
og topp består da av finert sponplate.
Hyller kan leveres i samme materiale
eller alternativt i 8 mm glass. Skrogene
er klargjort for innfesting til vegg med
stålvinkler i øvre og nedre kant. Bunner i
benke- og høyskap er forboret for montering
av sokkelben. Benkeskapkapsidene har
innvendig 5 mm forborede hull med 32 mm
c/c-avstand for montering av hyller, skuffer,
bakker etc.
Overskap har innvendig forborrede 3
mm hull med 32 mm c/c avstand. Hyller
monteres på hylletapper i frest spor
med skjult innfesting. Monteringsskruer
medfølger i leveransen. Overskap finnes i
standard høyder på 280, 360, 560, 720, 910 og
1249 mm.
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Standard bredder på skrog er 200, 300, 400,
500, 600, 700, 800, 900 og 1000 mm.
Det finnes tilpassede seksjoner for
integrering av hvitevarer, disse er konstruert
for å sikre ventilasjon til hvitevaren. Brukes
da som hovedregel sammen med lufterist
i farget plast som monteres i sokkel
under modulen. Standard lufterist gir en
luftespalte på 200 cm2.
HYLLER OG HYLLEBÆRERE
Hvite skap har hyller av 18 mm hvit
melaminbelagt sponplate som standard.
Finerte skap kan leveres med standard hylle,
glasshyller eller finerte hyller i samme
utførelse som fronten. Glasshyllene leveres
i 8 mm klart glass. Maks vektbelastning pr.
hylle er 20 kg.
Hyllebærere er i metall utførelse.
Hyllebærerens utforming er ulik på grunn
av ulik funksjon og materialer i selve hyllen.
Glasshyller har hyllebærere i transparent
plast. Innfreste hyllebærere i overskap gir
en vippesikring ved spissbelasting i frem/
bakkant.
SKUFFER, GRASS I STÅLUTFØRELSE
Som standard leveres våre skuffer i antrasittgrå
utførelse. Avhengig av ønsket design kan disse
videre leveres med heldekkende stål, eller
glassider på skuffer med høyde 186 mm.
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Sider og bakstykke er av pulverlakkert stål.
Bunnen er i 16 mm grå melaminbelagt
sponplate. Skuffen krever minimal
åpningskraft og har synkronisert lett gange
samt at den kan trekkes ut i hele sin dybde.
For skuffer opp til og med 600 mm bredde
er bæreevnen 40 kg. For høye skuffer i
bredder fra 800 mm og oppover samt
skuffer for avfallssortering er bæreevnen
70 kg. Skuffene er myktstengene med
selvinntrekk. Skuffefrontene er justerbare
sideveis og i høyden samt frontvinkel.
Det er montert en senterstøtte i skuffens
underkant i bredder fra 800 mm og oppover.
TIPMATIC, GRASS (TILVALG)
Mekanisk basert funksjon som muliggjør
skuffeåpning ved å trykke på skuffefronten.
Denne funksjonen kan monteres på alle
skuffer og er tilgjengelig som tilleggsutstyr.
Ved å benytte denne funksjonen må
skuffen justeres 2 mm lenge ut fra skroget
for å kunne aktivere den fjærbelastede
åpningsmekanismen.Leveres med en
frontbumper på 0.8 mm inborret i
skuffeforstykket
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SERVODRIVE (TILVALG)
Elektrisk system for åpning av skuff ved å
trykke på skuffefronten.
Denne funksjonen krever en trafo og
motorisert utkast av skuff montert på en
søyle i bakkant av skuffen.
Systemet krever mindre trykkraft for å
åpne skuff og lukker også noe smidigere enn
mekanisk basert system uten el tilkopling.
HENGSLER, BLUM
Selvstengende metallhengsler med
integrert demping som standard.
Festebrakett festes med to 10 mm
hull i skrogsiden og innfestes ved
ekspansjonsdyvler for optimalt skrogfeste.
Festbraketten vil ikke være synlig etter
montering. Hengslene leveres med såkalt
clip-funksjon, noe som innebærer at
skapdøren kan monteres og demonteres
med et enkelt håndgrep. Hengslene
er skjulte når skapdøren er stengt.
Åpningsvinkelen er på våre standard skrog
107 grader og justerbare i alle retninger.

Skap som skal ivareta andre funksjoner
som hjørneskap, skråskap, bakkeskap etc
leveres tilsvarende utforming men med
skrogtilpasset åpningsgrad etter valgt
innhold.
DEKKSIDER OG BAKVEGGER
Standard er 18 mm hvit, men kan også
leveres i samme utførelse som valgt
frontmodell. Finnes som malt MDF, melamin,
laminat og finert utførelse.
FORINGER OG SOKLER
16 – 19 mm i MDF, melamin, laminat,
aluminiumsbelagt og finert med sponkjerne.
Tykkelse og utførelse vil variere etter
modell og valgt tilbehør. Sokler leveres
kantlistet på en langside mens foringer
normalt er belagt kun på front/bakside og
leveres høydetilpasset.
Foringer monteres normalt i flukt
med skrogsider og festes med skuer via
skrogsiden. Blindfelt for tilpasning mot
hvitevarer leveres normalt sett på overmål
og tilpasses på stedet ved montasje.

Til disse medfølger normalt en dampsperre
i form en alulist som monteres med
dobbeltsidig tape mot kuttflaten.
Sokkelhøyden er normalt 150 mm.
Hjørnelister fargetilpasset plast monteres i
ytter- og innvendige hjørner.
Festes med medfølgende plastklips til
sokkelfot samt spennfjør i topp for å ta opp
eventuelle ujevnheter. Frontsokler leveres i
lengder på min 2400 mm.
TOPPFORINGER
16 - 22 mm tykkelse avhengig av modell og
utførelse. Leveres i MDF, melamin, laminat
eller finert utførelse. Tykkelse og utførelse
vil variere etter modell og valgt tilbehør.
Finnes i høydene 125 mm og 240 mm. Ta
opp listene festes ved hjelp av medfølgende
mdf list som skrues på skapenes overside og
med not & fjør montasje. Topplister leveres i
lengder på min 2400 mm.
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EMBALLASJE
Frontbeskyttelse av kraftig kartong.
MÅL OG TOLERANSER
Skapene er tilvirket på nær nøyaktige
breddemål. Toleranse: ± 1 mm.
GARANTI
Ved salg til private hjem gir Strai inntil 30
års funksjonsgaranti på produksjonsfeil
og funksjonsdeler (hengsler, skinner etc)
På hvitevarer og annet småelektrisk
utstyr gjelder bestemmelsene i lov om
forbrukerkjøp.
Garantien kan kun gjøres gjeldende
mot ordrebekreftelse samt at gjeldende
monterings- og vedlikeholds veiledninger
er fulgt.
Se gjeldende garantibestemmelser samt
monterings- og vedlikeholdsveiledninger på
www.strai.no
Benkeplater og fronter følger lov om
forbrukerkjøp og er ikke omfattet av utvidet
garanti.
KVALITETSSIKRING &
MILJØSERTIFISERING
Med Strai kjøkken kan du ha god
samvittighet da vi er sertifisert i henhold til;

Det må derfor påregnes at dette vil
videreføres i ulik grad til leverte fronter. I
dette ligger det en mulighet for variasjoner i
struktur og fargenyanser.
Dette er egenskaper som ikke alltid vil
dekkes av f.eks maling og derfor vil enkelte
fronter, eller punkter på disse, kunne
fremstå som grovere enn resten.
Ved beis/lakkering vil overnevnte
egenskaper kunne bli stedvis mer
fremtredende uten at dette skyldes
overflatebehandlingen, men har naturlige
årsaker.
Trefronter vil ved aldring også kunne
gulne/endres naturlig under beis og
lakkoverflate avhengig av lyspåvirkning.
Dette er elementer det er viktig å være
klar over når man fatter beslutning om
ønsket modell.
Strai har en kontinuerlig produktutvikling
og forbeholder seg derfor.retten til å
kunne foreta endringer i design, utførelse
eller sortiment. For gjeldende sortiment
henviser vi til våre nettsider og forhandlere.
Av tekniske årsaker kan fargegjengivelsen
i katalog og dataskjerm fremstå som noe
annerledes enn reel farge.
MALING
Standard overflatebehandling er HesseLignal to komponent polyuretanmaling.
På modell Nordkapp er det benyttet
polyuretanmaling fra ICA
Antall strøk grunning og toppstrøk
avhenger av modell og farge/utførelse.
BEIS
Tinter AS
LAKK
Hesse-Lignal polyuretanlakk.

ANNET
Dersom du velger fronter i treutførelse,
herunder både finert- og heltre, velger du
også et naturlig særpreg på ditt kjøkken.
Dette materialet vil ha naturlige variasjoner
og struktur som gir et helt unikt sluttprodukt.
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SPIKERSLAG OG MÅL KJØKKEN

Stålvinkel

Stålvinkel

Stålvinkel

2647

315

2118

1398

900

870

822mm, spikerslag til benkeskap

Stålvinkel

2310

498

Sinklist

1470mm, spikerslag til bunnen av alle overskap

600

2046mm, spikerslag til H: 2118 kjøkken
2238mm, Spikerslag til alle H: 2310 kjøkken
2575mm, spikerslag til alle H: 2647 kjøkken

150

222
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Toleranser for ikke toleransesatte mål
Linære mål
Tillat avvik
Øvrige mål
Tillat avvik
Opp til 500: ±0,3
Diagonal: ±0,5 /m
±0,5
Platetykkelse: ±0,3
Dokumentet kan ikke brukes, kopieres, deles eller videreformidles i sin helhet eller delvis Over 500 opp til 1000: ±0,7
Over 1000 opp til 2000:
Hull diameter: ±0,1
på noen måte uten skriftlig samtykke med Strai Kjøkken AS.
Over 2000: ±1
Posisjon for hull: l O 0,5

Dette dokument, all informasjon og data som er beskrevet eller fremlagt her er
konfidensielt og eies av Strai Kjøkken AS.
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Revisjonsbeskrivelse

Modul H = 720

Skisse - ikke for produksjon
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Illustrasjonen er basert på våre standardhøydemål.
(Skap m/speildør) 1326 Individuelle tilpasninger kan gjøres. Vær obs på at avvik fra anbefalt
m/dør)
1249
(Skap m/speildør)
1134 utløse medansvar for (Skap
standard
kan ikke
Strai
Kjøkken
AS.
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GENERELL INFO OG
VEDLIKEHOLD AV BENKEPLATER
Det henvises til eget skriv for den aktuelle platen for utfyllende og fullstendig informasjon.

LAMINAT
Laminat er fremstilt av flere lag med papir
og lim som herdes med varme og under
trykk. Det gir en hard overflate som trenger
lite vedlikehold og limes normalt på en
sponplate for å oppnå ønsket tykkelse på
platen. Laminat gir en hard og vannfast
overflate, men kan misfarges dersom den
utsettes for sterk varme (varme gryter,
stekebrett etc) Overflateriper er ikke mulig
å fjerne. Fuktskader, eller støtskader kan
normalt ikke utbedres.
Daglig vedlikehold gjøres med en lett fuktet
klut, eventuelt kan man benytte et mildt
såpevann. Ved behov kan man benytte f.eks
Ajax universalrengjøring eller en egnet
laminatrens til vanskeligere flekker. Unngå
bruk av skuremidler eller nylonsvamper da
disse vil kunne gi riper og en matt overflate.
Vær oppmerksom på å ikke bruke unødig
mye vann i utskjæringer og skjøter for å
forhindre svelling på utsatte steder.
KOMPAKTLAMINAT
Kompaktlaminat er fremstilt av flere lag
med papir og lim (gjerne over 100 lag) som
herdes med varme og under trykk. Dette
gir en kompakt kjerne som, i motsetningtil
andre laminatsplater, er vannbestandig da
kjernen ikke vil trekke fukt.
Daglig vedlikehold gjøres med en lett fuktet
klut, eventuelt kan man benytte et mildt
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såpevann. Ved behov kan man benytte f.eks
Ajax universalrengjøring eller en egnet
laminatrens til vanskeligere flekker. Unngå
bruk av skuremidler eller nylonsvamper da
disse vil kunne gi riper og en matt overflate.
Vær oppmerksom på å ikke bruke unødig
mye vann i utskjæringer og skjøter for å
forhindre svelling på utsatte steder.
KOMPOSITT
Kompositt er et naturprodukt som består
av 95% kvarts og fargepigmenter som
komprimeres sammen med bindemiddel.
Bindemiddelet i platene er som oftest
harpiks, og gir en lukket overflate som ikke
vil oppta flekker i samme grad som andre
materialer. Kompositt er varmebestandig
men bindemiddelet kan misfarges når det
utsettes for varme gryter etc. Det anbefales
derfor ikke å sette slike varmekilder direkte
på platen.
Daglig vedlikehold kan gjøres med en fuktet
klut. Kompositt tåler de fleste vanlige
rengjøringsmidler, men midler med kraftig
syre/base vil kunne påføre permanent skade
og må unngås.
GRANITT/STEIN
Granitt er tradisjonelt, slitesterkt og 100%
naturmateriale. Benevnelsen brukes som en
fellesbetegnelse på bergarter som dannes i
naturen over millioner av år.

Hvert stykke granitt er derfor unikt og det
vil være variasjon i mønster, struktur og
fargespill. Overflaten vil også kunne ha
små hull/sprekker som er dannet naturlig i
steinen.
Daglig vedlikehold gjøres med en fuktet
klut. Ved behov vil de fleste typer
rengjøringsmidler kunne benyttes. Fortynnet
eddik kan brukes for å fjerne kalkavleiringer.
Dersom man ønsker en mer fettavisende
overflate kan platen behandles med
granittolje som også gjør platen mindre
utsatt for flekker. Merk at platene kan bli
mørkere ved gjentatt behandling med olje.
KERAMIKK
Keramikk er et støpt materiale som blant
annet består av naturlige fargepigmenter,
oljer, leire og feltspat. Overflaten er svært
hardfør mot riper, og tåler temperaturer opp
til 1100 grader. Materialet er tilnærmet helt
lukket og vil som hovedregel ikke absorbere
væsker. Dette gjør platen hygienisk og
rengjøringsvennlig.
Daglig vedlikehold gjøres med en fuktet
klut. Ved andre behov vil de fleste typer
rengjøringsmidler samt microfiber kluter
kunne benyttes på dette produktet. I og
med at dette er et støpt produkt vil det
kunne forekomme nyanseforskjeller i farge
samt tykkelse/lengde.
CORIAN
Et eksklusivt materiale som kjennetegnes
av en silkemyk overflate.
Både form og farger gir skjøter med et

fargetilpasset spesial lim en usynlig skjøt
og sømløst uttrykk. Materialet har en lukket
overflate som vil ikke ta til seg væsker og er
særlig egnet ved baking etc. Corian oppleves
som en myk overflate med medium/lav
ripefastighet. Spesielt i mørke utførelser
vil dette være synlig. Overflateriper kan
imidlertid fjernes ved sliping og overflaten
poleres.
Daglig vedlikehold gjøres med en fuktet
klut. De fleste flekker og fett vil kunne
fjernes med vann og en mild såpe (zalo).
Hele overflaten bør imidlertid vaskes med
jevne mellomrom for å beholde en jevn
finish. Til dette kan man gjerne bruke et
rengjøringsmiddel med lett slipeeffekt
og sirkelbevegelser. Platen kan poleres i
etterkant til ønsket glans.
DEKTON
Dekton er et av de mest ripefaste og hardføre
materialet på markedet. I tillegg til mange
av de samme egenskapene til Keramikk, er
Dekton fargeekte og UV-bestandig og falmer
dermed ikke over tid. Det anbefales ikke å
skjære direkte i materialet ved bruk, da det
kan forårsake skader på knivseggen eller
andre redskaper som benyttes.
Platen er videre motstandsdyktig mot flekker
og tåler ekstreme temperaturer, både varme
og kulde.
Platene krever normalt sett ingen
vedlikehold, og tåler de fleste tilgjengelige
vaskemidler.
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MARMOR
Marmor er et 100% naturlig materiale med
unik farge og mønster. Marmor er en type
stein som utvinnes i store blokker som videre
bearbeides til ønsket mål og form.
Marmor er et porøst materiale med stor
absorberingsevne. Dette krever stor
forsiktighet og beskyttelse mot smuss og
væsker. Ettersom marmor er mykere og mer
porøs enn granitt etc, vil det kunne oppstå
overflate riper i dette materialet.
Det bør alltid benyttes skjærefjøl samt
gryteunderlag ved avlastning av
varme gryter etc.
Platene må behandles med
impregneringsmiddel for å sikre lang
levetid og forhindre at væsker trekker inn
i steinen. Til daglig rengjøring anbefales
en fuktig microfiberklut og eventuelt et
nøytralt (pH7) eller et alkalisk (ph8-10)
rengjøringsmiddel. Sure, eller blekende
rengjøringsmidler bør unngås.
MASSIVTRE
Treplater er et tradisjonsrikt materiale
med naturlig særpreg. Massive treplater
gir et varmt inntrykk og kan bearbeides
og behandles for å ivareta dens naturlige
glød i lang tid. Tre er et materiale som vil
tilpasse seg ditt naturlige innemiljø, og
vil kunne krympe/utvide seg i takt med
temperaturer og luftfuktighet. For å unngå
sprekkdannelser er det derfor viktig at
benkeplatene monteres slik at de kan
bevege seg.
Massivtre vil kunne få støtskader og riper i
større grad enn granitt og kompositt, men
kan i stor grad slipes/utbedres dersom
dette oppstår. Det anbefales å benytte
gryteunderlag til varme kjeler etc da treet
vil misfarges av varme.
Daglig vedlikehold gjøres med en fuktet
klut. Unngå bruk av skurepulver, stålull og
ammoniak (salmiakk). En heltreplate krever
også jevnlig vedlikehold med en god treolje,
spesielt på steder som benyttes mye.
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JUSTERING AV SKUFF
Skuffejusteringer
Demontering av skuff

Demontering av skuff

For å fjerne skuffen

For å fjerne skuffen trekkes denne ca. 30%
trekkes denne ca. 30 %
ut og løftes rett opp i front. Skuffen løsner
ut og løftes rett opp i
da fra skinnen med et klikk og kan deretter
front. Skuffen løsner da
trekkes
heltmed
ut. et klikk
fra skinnen

og kan deretter trekkes
helt ut.

Sidejustering av front

Sidejustering av front

Press
denden
fjærbelastede
Press
fjærbelastede hendelen bakover
hendelen
bakover
(1) ogfrontstykket
juster
(1) og juster
samtidig
til
samtidig
frontstykket
til
ønsket
ønsket posisjon.
posisjon.

Høydejustering av front

Høydejustering av front
Benytt et stjerneskrujern på den
nederste
innvendige på
skruen
for
Benytt
et stjerneskrujern
den nederste
presis
og
trinnløs
regulering
av
innvendige skruen for presis og trinnløs
frontens
høydeposisjon.
regulering av frontens høydeposisjon.
Fronten kan reguleres +/- 2mm på hver side.

Fronten kan reguleres +/- 2mm på
hver side.
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Side 18

Låsing av posisjon etter justering
Låse / låse opp for justering av skuffefront

Benytt et stjerneskrujern på den
Benytt innvendige
et stjerneskrujern
påfor
denåøverste
øverste
skruen
innvendige
skruen
for åetter
låse / låse opp ved
låse
frontens
posisjon
justering
av
skuffefront.
justering.

Vinkeljustering av kolonialskuffer

Vinkeljustering av kolonialskuffer
Ved behov kan skuffen kan
justeres på vinkel slik at den
Ved behov
kan skuffen
justeresog
på vinkel
flukter
perfekt
med skroget
slik at den flukter perfekt med skroget og
øvrige
fronter. Dette gjøres på
øvrige fronter. Dette gjøres på den bakre
den bakre skruen innvendig i
skruen innvendig i skuffen *.
skuffen*.
* Tilgjengelig på skuffehøyder 122 mm og

*Tilgjengelig
på skuffehøyder
186 mm.
122mm og 186mm

Fjerning av glass (Scala Plus)

Fjerning av glass (Scala Plus)

Glasset på Scala Plus
skuffene kan enkelt fjernes
Glasset på Scala Plus skuffene kan enkelt
ved å trykke inn knappen på
fjernes ved å trykke inn knappen på
skuffens
bakside
og trekke
ut
skuffens
bakside
og trekke
ut glasset
glasset
(se illustrasjon)
(se
illustrasjon).
For å sette glasset tilbake i skuffen, settes
For å sette glasset tilbake i
det inn i bakkant først og føres inn i sporet
skuffen, settes det inn i
fremme. Glasset låses da i posisjon og
bakkantresettes
først og
føres inn i
knappen
automatisk.

sporet fremme. Glasset låses
da i posisjon og knappen
resettes automatisk.
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JUSTERING AV LIFT DØR (enkel)
Justering av Lift Door(enkel)
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Side 20

JUSTERING AV LIFT DØR DOBBEL
Justering av Lift Door (dobbel dør)

Side
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MONTERING OG JUSTERING AV HENGSEL
Montering av
dørhengsel på festeplate

Justering dør inn/ut mot skrog

Demontering av
dørhengsel fra festeplate

Justering dør opp/ned

Deaktivering av demp i hengsle på små/lette fronter

<< Aktivisering av demp
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Justering dør inn/ut vertikalt
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