
FDV DOKUMENT - MÖBLER
Macro Design är ett svenskt företag som tillverkar duschar, badrumsmöbler och badrumstillbehör. När du väljer en produkt från 
Macro Design så vet du att du har gjort ett tryggt köp, med generösa garantier och en produkt som kommer att hålla i många år 
framöver. För att hålla dina  produkter i toppskick är det även viktigt att du vårdar och rengör dem regelbundet enligt 
anvisningarna.

Garantier 
Allmänna garantiregler för varumärket Macro Design
1.) 10 års garanti på stommar och porslin
2.) 20 års garanti på lådskenor och gångjärn
3.) 20 års garanti på Dusch

4.) 2 års garanti på belysning elektronik tillbehör 
Garantin omfattar inte förslitningsdelar

Produktinformation Möbler
PRODUKTION
Egen produktion från inköp av råvaror till färdig
produkt. Process: Produktutveckling - inköp av råvaror – bear-
betning - montering och packning. Alla våra stora leverantörer 
finns i närområdet för minskad miljöpåverkan via transporter.

DEKLARATION
Textinnehållet gäller företagets hela sortiment av
möbler. När det gäller externa komponenter som blandare, 
hänvisar vi till respektive tillverkare.

STOMMAR
Stommarna är tillverkade av en fukttrög spånskiva, enligt Typ 
P3 (V313). Detta innebär att de kan utsättas för fukt regelbun-
det med minimal svällning. Skivorna är testade och godkända 
i enlighet med gällande miljö och teknisk krav. Panelerna är 16 
mm tjocka med en tolerans på +/- 0,2 mm.
De är lackerade med en UV lack på utsidan och belagda med 
melamin på insidan. Skivorna är ABS kantlistade med 0,55mm 
band som limmas med smältlim.

BESLAG
Lådorna på Macros möbler har Blums Movento lådskena 
monterad för att garantera en bra lådöppning. I dörrarna sitter 
Blums Cliptop Blumotion med mjukstängning som standard. 
Möbeln hängs upp med justerbara upphängningsbeslag på en 
monteringsskena som är anpassad till möbeln.

FRONTER/DÖRRAR
Fronterna produceras av en 19mm fuktbeständig MDF (Medi-
um Density Fiberboard); MDFen produceras under högt tryck 
och är lämpliga för fräsning av mönstret i yta. Skivorna tillver-
kas enligt typ P3 (V313) och lackeras vit alternativt faneras, 
kantlistas och lackeras i en sprutautomat med polyuretan lack 
alternativt en vattenbaserad lack för de svanenmärkta produk-
terna för att få bästa finishen.

SPEGLAR
Speglar är tillverkad av floatglas 4 mm tjock med polerade 
kanter. Spegelskåpen har dubbelsidiga spegeldörrar. Nedersta 
delen av spegeldörrarna är frostad mellan glasen för att undvika 
fingeravtryck.

ELEKTRONIK
Alla produkter är IP44-klassat och skall installeras av en behörig 
elektriker.
Spegelskåpen har ett dolt eluttag finns i skåpet, 230V. 
Vi använder Europa producerade LED belysningar i alla våra 
produkter. Lysdioder förbrukar lite ström och har betydande 
längre livslängd jämfört med halogenlampor och glödlampor 
och vi uppskattar det till 20 år vid normal användning.  Det inte 
finns någon glödlampor måste bytas ut. LED belysningen avger 
varmvitt ljus 3000K och har ett bra Ra index på 98% vilket gör 
att man ser naturlig ut. en av våra belysningar kan man skifta till 
normal vitt ljus för att efterlikna dagsljus.   

PORSLIN
Handfaten bränns vid en temperatur på över 1000 ° C och får 
en glasad yta som gör dem lätta att rengöra och motståndskraf-
tig mot de flesta kemikalier. Tvättställ finns i längderna 45, 60, 
65, 80, 100 och 120 cm. 

BÄNKSKIVOR
Bänkskivorna är tillverkade i material anpassat för badrum. 
Kompositsten är tillverkad av 95 % natursten, färgpigment och 
bindemedel av plast. Bänkskivor i keramik består av sand, fälts-
pat, lera och naturliga färgpigment. Skivorna pressas
och värmebehandlas vid cirka 1 200 grader Celsius. Skivorna är 
förstärkta med ett glasfibernät på undersidan som stabiliserar 
skivan. Ytan är ogenomtränglig och kräver minimalt med
underhåll.

FÖRPACKNING
Produkterna levereras i återvinningsbara förpackningar som kan 
levereras till en godkänd
mottagning.

EMBALLAGE
Produkten emballeras i huvudsak med wellpapp och cellplast. 
Wellpappen består till 50-100 % av returfibrer. I emballaget 
finns ej några sammansatta material. Följ därför den lokala 
kommunens rutiner för källsortering och uppsamling. Wellpapp 
bör återanvändas och cellplasten lämnas för energiutvinning. På 
vissa platser finns även retursystem för cellplast. Vi är anslutna 
till REPA registret för omhändertagande av våra förpackningar
TRANSPORTER
Produkterna transporteras i huvudsak med bil. Macro Interna-
tional anlitar transportföretag som har egen miljöstrategi och 
använder bl.a. databaserat logistiksystem för att fylla bilarna 
maximalt och använder högsta kvalitet av miljödiesel och där-
med minimera miljöbelastningen. 
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Skötselanvisning Möbler
Möblerna är anpassade för badrumsmiljöer och är tillverkade i 
fuktbeständigt material. 

Utsätt ej träytorna för direkt vattenkontakt, montera ej möbeln 
i anslutning till dusch eller badkar som stänker ner möbeln. Vid 
direkt vattenkontakt skall vattenfläckar torkas upp med en mjuk 
och torr trasa för att inte skada materialet. 

Möbeln skall ej placeras i miljöer med extremt hög luftfuktig-
het. För att bibehålla möblernas utseende och kvalitet krävs 
god badrumsventilation och att temperaturerna ligger från +15° 
C till +30° C. 

Smuts tas bort med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. 
Torka alltid ytorna torra efter rengöringen. 

Medel som innehåller syror lösningsmedel och slipmedel skall 
inte användas. Vid kontakt med kemikalier som avkalkningsme-
del, nagelborttagning, hårfärgning eller liknande måste detta 
omedelbart tas bort. 

Gummibelagda förvaringslådor tål ej maskindisk.

Elektroniska komponenter får endast installeras av behörig 
elektriker enligt gällande föreskrifter för våtrum. 

Viss skillnad i kulör kan förekomma beroende på tillverkningsse-
rie. Färger på lackade ytor och faner kan med tiden förändras i 
t.ex direkt solljus.

Skador som uppkommer pga felaktig rengöring eller användning 
och i eller långvarig exponering med vatten utgör inte grund för 
reklamation.

Macro badrumsmöbler är tillverkade av material som uppfyller 
mycket höga krav på kvalitet och fukttålighet. Stommar, fronter 
och hyllplan är tillverkade i fukttrögt trä och återvinns som 
ytbehandlat trä. Beslag, handtag och skruvar återvinns som 
metall.
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