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Produktbeskrivelse: 

Lind Luxury Høyskap: 

Høyskap i foliert MDF, har en slett matt overflate med trestruktur og kommer i tre ulike farger. 

Høyskapet har to skapdører eller to skapdører og to skuffer, som leveres med stilrene håndtak i 

børstet stål. Høyskapet kommer med to løse hylleplater. Skapet monteres enkelt på vegg, med 

medfølgende festebeslag. 

5 års garanti på Lind baderomsmøbler. 

Alle reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. 
Møbelet er ikke flatpakket. Leveres i 1 del. 

  
Anvisninger for drift og vedlikehold: 

Laminert overflate: 
Møbelskap og fronter består av en MDF plate som er behandlet med en laminert overflate. Det er 
viktig å holde god ventilasjon i rommet og plassere møblene avskjermet fra vannsprut og mulige slag, 
for dermed å minimere risiko for skader. 

 

Rengjøring og vedlikehold: 
Daglig rengjøring gjøres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et 
mildt rengjøringsmiddel uten slipe- og skuremiddel. Tørk deretter av møbelskapet med en myk klut lett 
fuktet i rent vann for å unngå skjolder og striper fra rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler med 
slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de 
kan skade møbelets overflate. 

 

Ettersyn/kontroll: 
Ved førstegangs montering av produktet skal alle skruer på møbelet etter strammes. Det anbefales å 
gjennomføre en årlig inspeksjon av møbelet og montering, samt stramme til skruene ved behov.  
Vennligst sørg for at møblene har blitt installert i vannrett posisjon. 

 

Fuktbestandighet:  
Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever tilstrekkelig utlufting i rommet.  
Møbelskapet tåler ikke direkte vannsprut over lengre tid.  

 

FDV Dokumentasjon 
Funksjon, Drift og Vedlikehold 

 

 NO10-Y544-035H-B-FSC LIND LUXURY HØYSKAP SORT 

NO10-Y544-035H-G-FSC LIND LUXURY HØYSKAP GRÅ 

NO10-Y544-035HW-FSC  LIND LUXURY HØYSKAP PLATINO 

NO10-Y544-160HB-FSC  LIND LUXURY HØYSKAP DOBBEL SORT 

NO10-Y544-160HG-FSC  LIND LUXURY HØYSKAP DOBBEL GRÅ 

NO10-Y544-160HW-FSC  LIND LUXURY HØYSKAP DOBBEL PLATINO 



 
 

 

 

   2 

Antatt levetid: >5 år. 
Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil. 
Reservedeler lagerføres i inntil 5 år etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis 
kundeservice ved behov av reservedeler. 

 

Anvisninger for deponering: 

Avfallstype: Blandet materiale 

Avfallshåndtering: 

Deponeres på godkjent avfallsplass. 

Møbelskap kan gjenvinnes gjennom forbrenning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. 

 

Teknisk service: 

Importør:  MegaFlis AS 

Postadresse:  Postboks 43 1312 Slependen. 

Telefon:  81 57 00 04 

Telefaks:  66 85 31 90 

E-post:   kundeservice@megaflis.no 

Internettadresse: www.megaflis.no 

 

 

 

 

 

 

 

Undertegnet for og på vegne av produsenten: 

 

________________________________ Jakob Horsholt____________________________________ 

________________________________Innkjøpsansvarlig__________________________________ 

 

-----------------------   --------------------------                     ----------------------

           

         Sted            Signatur                                Dato 
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