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TACK FÖR ATT DU VALDE EN
PRODUKT FRÅN MACRO DESIGN
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 g jort 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.
Skötselanvisning
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 luftfuktighet.
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 avkalkningsmedel, nagelborttagning, hårfärgning eller liknande måste detta omedelbart tas
bort.
Elektroniska komponenter får endast installeras av behörig
elektriker enligt gällande föreskrifter för våtrum.
Viss skillnad i kulör kan förekomma beroende på tillverkningsserie. Färger på lackade ytor och faner kan med tiden förändras i
t.ex direkt solljus.
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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.

