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FDV DOKUMENT MØBLER
Macro Design er en svensk bedrift som produserer dusjer, baderomsmøbler og tilbehør til badet. Når du velger produkter fra Macro Design, så vet du at du har gjort et trygt kjøp, med gode garantier og produkt som vil vare i mange år fremover. For at produktene skal beholde kvaliteten er det viktig at du vedlikeholder og rengjør produktene i henhold til bruksanvisninger.

GARANTIER

Generelle garantiregler for varemerket Macro Design.
1.)
10 års garanti på skrog og porselen.
2.)
20 års garanti på skuffeskinner og hengsler
3.)
20 års garanti på dusj
4.)
2 års garanti på belysning og elektronisk tilbehør
Garantien gjelder ikke på slitedeler.

PRODUKTINFORMASJON MØBLER

PRODUKSJON
Egen produksjon fra innkjøp av råvarer til ferdig produkt.
Prosess: Produktutvikling, innkjøp av råvarer, bearbeiding,
montering og pakking. Alle våre største leverandører holder til i
nærområdet for å minske miljøforurensing via transport.
DEKLARASJON
Tekstinnholdet gjelder hele bedriftens sortiment av møbler. Når
det gjelder eksterne komponenter som kraner, blandebatteri,
henviser vi til respektive produsenter.
SKROG
Skrog er produsert av fuktbestandig spon, Type P3 (V313).
Dette innebærer at de kan utsettes for fukt med minimal opposning. Platene er testet og godkjent i henhold til gjeldende
miljø og tekniske krav. Platene har en tykkelse på 16 mm, med
en toleranse på +/- 0,2 mm. Platene er lakkert med UV lakk på
utsiden og belagt med melamin på innsiden. Platene er ABS
kantlistet med 0,55 mm bånd som er limt med smelte lim.
BESLAG
Skuffene på Macros møbler har Blums Movento skuffeskinner,
noe som garanterer en bra skuffeåpning. På dørene brukes
Blums Cliptop Blumotion hengsler med mykstenging som
standard. Møblene monteres på vegg med justerbare opphengs
beslag på en monteringsskinne som er tilpasset møbelet.
FRONTER / DØRER
Frontene er produsert av en 19 mm fuktbestandig MDF (Medium Density Fiberboard). MDF`en produseres under høyt trykk
og egner seg godt for utfresing av mønster i overflaten. Platene
produseres i henhold til Type P3 (V313) og lakkeres hvit,
alternativt fineres, kantlistes og lakkeres i lakkautomat med
polyuretan lakk. De svanemerkede produktene er lakkert med
vannbasert lakk for å få den beste finishen.
SPEIL
Speil er produsert av floutglass 4 mm tykkelse med polerte
kanter. Speilskapene har dobbeltsidige speildører. Nedre del av
speildørene har frostet glass mellom glassene, noe som forhindrer fingeravtrykk på speilet.

ELEKTRONIKK
Alle produkter har IP klasse 44. Disse skal monteres av autorisert elektriker. Speilskap har skjult stikkontakt 220V. Vi bruker
Europa produsert LED belysning i alle våre produkter. Lysdioder
bruker lite strøm og har betydelig lengre levetid sammenlignet med halogen og gløde pærer. Ved normal bruk har LED
en antatt levetid på 20 år. LED belysningen avgir varmhvitt lys,
3000K og har en bra Ra indeks på 98 %, noe som gjør at man
ser naturlig ut. En av våre belysningsmodeller kan man skifte lys
til normalt hvitt lys, for å etterligne dagslys.
PORSELEN
Servanten brennes ved en temperatur på over 1000 gr. C og gir
en glasert overflate som gjør rengjøringen enkel og er motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier. Servantene leveres i
bredde 45, 60, 65, 80, 100 og 120 cm.
BENKEPLATER
Benkeplatene er produsert i materialer som er beregnet for
baderom. Kompistiten er produsert i 95 % naturstein. Fargepigment og bindemiddel av plast. Benkeplater i keramikk består av
sand, feltspat, leire og naturlige fargepigment. Platene presses
og varmebehandles ved ca. 1200 gr. C. Platene er forsterket
med glassfibernett på undersiden som stabiliserer platen. Overflaten krever minimalt med vedlikehold.
INNPAKKNING
Produktene leveres i resirkulerbar emballasje som kan leveres
til godkjent mottak.
EMBALLASJE
Produktene emballeres i all hovedsak med bølgepapp og
sundolitt. Bølgepapp består av 50 – 100 % naturfiber. I emballasjen finnes ikke noen sammensatte materialer som krever
spesialbehandling. Følg derfor den lokale kommunes rutiner for
kildesortering og oppsamling. Bølgepapp kan resirkuleres og
sundolitt leveres for energigjenvinning. På enkelte steder er det
retursystem også for sundolitt. Vi er tilsluttet REPA returordning
for vår emballasje.
TRANSPORTER
Produktene transporteres i hovedsak med bil. Macro International bruker transportfirma som vektlegger egen miljøstrategi
og bruker bl.a. databasert logistikksystem for å utnytte bilenes
kapasitet maksimalt. Bruker høyeste kvalitet av miljødiesel og
dermed minimerer miljøforurensingen.

Macro International AB | Sven Hansons Gata 1, SE-312 96 Laholm, Sweden
Direct: +46 (0)430 484 00 | Fax: +46 (0) 430 700 62
info@macro.se | www.macro.no

VEDLIKEHOLD AV MØBLER

Møblene er tilpasset baderoms miljø og er produsert i fuktbestandig materialer.
Utsett ikke treoverflatene for direkte kontakt med vann. Ikke
monter møbelet i forbindelse med dusj eller badekar som gir
vann sprut på møbelet. Kommer det vann på møbelet skal
vannet tørkes bort med en myk tørr klut for ikke å skade baderomsmøbelet.
Møbelet skal ikke plasseres i miljø med ekstrem høy luftfuktighet. For å beholde møbelets utseende og kvalitet kreves det
god ventilasjon på badet, og at temperaturen ligger fra + 15 gr.
C til + 30 gr. C.
Skitt fjernes med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel.
Tørk alltid overflaten tørr eter rengjøring.
Rengjøringsmiddel som inneholder syrer, løsemiddel og slipemiddel skal ikke brukes. Ved kontakt med kjemikalier som
avkalkningsmiddel, neglelakkfjerner hårfarging eller lignende
må dette umiddelbart fjernes.

Gummibelagte oppbevaringsesker/moduler tåler ikke oppvaskmaskin.
Elektroniske komponenter skal bare installeres av godkjent elektriker, og etter forskrifter for våtrom.
En viss fargeforskjell kan forekomme ved forskjellige produksjonsserier. Farge på lakkerte overflater og fronter kan forandres
over tid ved direkte sollys.
Skader som oppstår på grunn av feilaktig rengjøring, eller dersom baderomsmøbelet er montert på en måte som gir langvarig eksponering for vannsøl, så dekkes ikke dette av garantien.
Macro baderomsmøbler er produsert i materialer som oppfyller
høye krav til kvalitet og fukt- bestandighet. Skrog, fronter og
hyller er produsert i fuktbestandig materiale, og gjenvinnes som
overflatebehandlet tre. Beslag, håndtak og skruer gjenvinnes
som metall.

