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Produktbeskrivelse: 

Celeste badekar: 

Celeste badekar kommer i ren hvit eller sort akryl har høy slitestyrke med en blank overflate som gjør 

det hygienisk. Justerbare føtter på stålramme tåler stor belastning og gir mulighet for tilpasning ved fall 

på badegulvet. Badekaret har en helstøpt forming med slette glatte flater. 

5 års garanti på Celeste badekar. 

Alle reservedeler lagerføres i inntil 2 år etter endt produksjon. 
Badekaret leveres i 1 del. 
  

 

Anvisninger for drift og vedlikehold: 
Badekar i akryl: 
Badekar i fiberarmert akryl. Overflate i blank sanitetsakryl. 

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 
badekaret 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 
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MF1004W  CELESTE ANCONA BADEKAR 

MF1005W  CELESTE TRAPANI BADEKAR 

MF1006   CELESTE TORINO BADEKAR 

MF1007   CELESTE FIRENZE BADEKAR 

MF1011   CELESTE MARSALA BADEKAR 

MF1013   CELESTE CEFALÙ BADEKAR 

MF1014   CELESTE VITTORIA BADEKAR 

MF1018W  CELESTE VENEDIG BADEKAR 

MF1024   CELESTE SIENA BADEKAR 

MF1025   CELESTE CATANIA BADEKAR 

MF1029   CELESTE AVOLA BADEKAR 

MF1037   CELESTE GENOVA BADEKAR 

MF1093L/R  CELESTE GENOVA BADEKAR 170 

MF1049-1600  CELESTE LICATA BADEKAR 

MF9038-L/R  CELESTE LUCA BADEKAR – HØYRE/VENSTRE 

MF9039   CELESTE MACERATA BADEKAR 

MF1053   CELESTE NAPOLI HJØRNEKAR 

MF1086-L/R  CELESTE SAVONA BADEKAR – HØYRE/VENSTRE 

MF1040   CELESTE PALAGONIA BADEKAR  

MF1018W  CELESTE VENEZIA BADEKAR  

MF1012W  CELESTE BRESIA BADEKAR 

MF1051-L/R  CELESTE VERONA BADEKAR HØYRE/VENSTRE 

MF1018W  CELESTE VENEZIA BADEKAR  

MF1036W  CELESTE PADOVA BADEKAR 

MF1067L/R  CELESTE PADOVA BADEKAR HØYRE/VENSTRE 
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ikke benyttes da de kan skade bunnkarets overflate. Sluk og avløpsrør bør tømmes for hår og smuss 
jevnlig, samt rengjøres grundig for å unngå at det tetter seg.  
Badekaret må ikke benyttes til hårfarging, oppskylling av klær som kan inneholde overflødige 

fargestoller og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i akrylen. Det er viktig at det ikke 

benyttes sterke kjemikalier som klor, ammoniakk, syre, aceton, kraftige rengjøringsmidler og 

rengjøringsmidler med slipemidler, på badekaret. 

Ettersyn/kontroll: 
Det anbefales å gjennomføre en årlig inspeksjon av badekaret og montering, samt sjekke rørkoblinger 
og stramme til skruer ved behov. Vennligst sørg for at badekaret alltid står i vannrett posisjon. 
 

Fuktbestandighet:  
Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå tilstopping av smuss 
og mineraler fra vannet.  
 

Antatt levetid: >5 år. 
Det er 2 års garanti på slitasjedeler og 5 års garanti på produktfeil. 
Reservedeler lagerføres i inntil 2 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. 

Profiler deponeres som metall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. 

Glass går som rene masser og resirkuleres. 

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__________________________________ 
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