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SkåpStommAr
Skåpstommarna är i allmänhet uppbyggda av melaminbelagd spånskiva. melamin-
skiktet är hårt och mycket lätt att rengöra. det är dessutom mycket resistent mot olika 
kemikalier. för rengöring rekommenderas att:

• torka med en fuktig trasa och diskmedelslösning. koncentrerat 
handdiskmedel kan också användas.

• • om ytan är mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 
delar t-sprit användas.

• Använd aldrig rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller 
liknande som har slipande effekt.

• eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte blir 
stående och tränger in i befintliga skarvar, speciellt gäller detta i 
luckornas kanter.

• oBS! placera inte kaffebryggare eller vattenkokare så att ångan 
strömmar upp mot ljusramplisten eller underkant på skåp och luckor.

målAde, folierAde och melAmiNBelAGdA ytor
rengörs med milda och i hushåll vanligt förekommande rengöringsmedel. Använd 
en fuktig trasa med rengöringsmedel. eftertorka med enbart vattenfuktad trasa så 
att rengöringsmedlet avlägsnas. torka sedan med torr trasa. Använd aldrig rengö-
ringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt. 
lacknafta eller bensin kan användas för borttagning av svåra fläckar. tänk på att 
alltid torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter. de är inte avsedda att 
klara vatten som blir stående. torka även av luckorna på var sida om diskmaskinen 
och även den eventuella integrerade luckan på diskmaskinen. Bättringsmåla slag-
märken/skador omgående på målade luckor för att slippa fuktskador. tänk på att 
fläckar och repor upplevs mer synliga på svarta och mörka kulörer.

lAckerAde och lASerAde fANerytor 
rengör fördelaktigast med endast fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel inne-
hållande ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt. thinner får ej 
användas.

välkommeN till  ditt NyA vedum kök!
Genom att sköta ditt nya kök på rätt sätt håller du det nytt och fräscht längre. ytorna 
har olika beläggning och reagerar olika i kontakt med rengöringsmedel och kemi-
kalier. här är några råd som ditt nya vedumkök mår bra av. 
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täNkvärt
vArför Ser iNte mitt kök ut Som i utStällNiNGeN/ kAtAloGeN?
tänk på att trä är ett levande material som inte har samma struktur/ utseende genom 
hela trädet. detta kan även påverka kulörer som påföres så de inte blir identiska 
alla gånger. ljusinfall och ljussättning kan påverka synintrycket, färger kan få olika 
nyanser beroende på lamptyp och mängden”naturligt”-ljus. men charmen med ett 
träkök är just att alla delar är inte identiska utan man kan se vissa variationer och 
detta berättigar därför normalt inte till reklamationer.

vArför är det färGSkillNAd mellAN mASSivA och fANerAde detAljer 
eller detAljer i lAmiNAt?
detta är ett faktum då vissa material ej är lämpliga till vissa detaljer. t.ex. har en 
fanérad sockel överlägsna egenskaper gentemot en homogen sockel vad gäller 
formbeständighet. homogent trä har en förmåga att”slå” och”vrida” sig, och det 
vill man inte. 

vArför Ser köket ”BrokiGt” ut?
trä är som ett levande material och mognar en tid efter montering. vissa träslag 
har en mognadstid på över 6 månader. detta skall finnas i åtanke när man köper 
träluckor att de måste tillåtas mogna, detta berättigar normalt inte till reklamationer.

vArför ”GulNAr” miNA luckor?
ljusa målade luckor har viss benägenhet att”åldersgulna” beroende på bl a ljuspå-
verkan. kraftig rökning och vitmålade/ vitlaserade kök hör inte ihop. Nikotinet gör 
att luckorna gulnar, ingen vit färg motstår detta.

vArför ”Slår” SiG miN luckA?
ett nybyggt hus som ej är fullt uttorkat innehåller en mängd fukt. även i ett gammalt 
hus kan fuktigheten variera kraftigt mellan årstiderna. och detta kan leda till att 
framför allt ”större” luckor i trä kan bli skeva, då de torkar mer från en sida än den 
andra. ibland kan detta avhjälpas med magneter på lucka och i stomme. detta 
fenomen kan inträffa i skafferiskåp där man har en ventil med friskluft. den luften är 
normalt fuktigare än inomhusluften. massiva träluckor är alltid ett levande material 
och utsätts hela tiden för olika fuktighetskvoter i luften vilket gör att luckorna alltid 
kommer röra sig lite. detta berättigar normalt inte till några reklamationer.

vArför Går iNte luckorNA Att juSterA?
det beror sannolikt på att skåpen inte är monterade korrekt. kontrollera med vat-
tenpass att de sitter rätt, både lodrätt och vågrätt. om väggarna inte är jämna, lägg 
något mellan skåpet och väggen så att skåpet inte dras ur vinkel när det skruvas 
fast i väggen.
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du hittar mer mått och fakta, monteringsanvisning och byggvarudeklaration som pdf på vår hemsida: www.vedum.se
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