GRIPEN
INFÄSTNING OCH ELINSTALLATIONSMÅTT

Grattis till att du valt en produkt från DuoBad till ditt Badrum.
Badrumsmöbler från DuoBad baseras alltid på ett unikt hantverkskunnande och materialval. Vi brukar säga att vi alltid använder det bästa
materialet för varje tillämpning och därför använder vi till största delen massivträ i tillverkningen av våra möbler och alltid tvättställ tillverkade av riktigt porslin.
Vår målsättning är att du skall få njuta av dina nyinköpta produkter i många år framöver och nedan finner du information hur du på bästa
sätt underhåller dessa för en problemfri användning av dessa.
Allmän information för samtliga material och ytor:
Det är oerhört viktigt att se till att ventilationen i badrummet är god samt att placeringen av möblerna är på ett sådant sätt så att vatten ej
sprutar direkt på dessa från badkar och dusch. Skulle det ändå förkomma vattenstänk så är det viktigt att möblerna omgående torkas av,
då håller de sig fina och risken för skador minimeras.

Skötselråd av massiva och fanerade produkter:
Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur
i varmt vatten med tillsättning av ett milt allrengöringsmedel.
Möbler med strukturerade ytor rengörs bäst längs med strukturen
för att avlägsna eventuell smuts. Därefter eftertorkas dessa med
en fuktig trasa urvriden i rent vatten för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Till sist torkas överflödigt
vatten bort med en mjuk trasa. Rengöringsmedel med slipmedel,
ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte
användas, eftersom de kan skada möblerna. Vi avråder dessutom
bestämt från att använda möbelpolish, aceton, bensin samt skursvamp. Trä är ett levande material och kan därför variera i färg och
struktur. I takt med att träet utsätts för ljus så kan färgen och strukturen mogna och förändras. Detta berättigar inte till reklamation.

Skötselråd för speglar och spegelskåp:
För speglar och spegeldörrar utan ram rekommenderas rengöring
med vanligt glasrengöringsmedel samt användning av en mjuk microfiberduk för optimalt resultat. Efter rengöring skall speglarna
grundligt torkas av, så att kvarvarande rengöringsmedel försvinner.
Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom det kan repa
spegeln. Vi avråder också från skursvamp och pappersservetter på
grund av risken för repor.

Skötselråd av täckmålade samt högglansytor
Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur
hårt i varmt vatten med tillsättning av ett milt allrengöringsmedel.
Eftertorka med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Torra trasor
samt pappersservetter bör undvikas till möbler med matt- och högglansytor, eftersom det kan repa ytan. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får
inte användas, eftersom de skadar möblerna. Möbelpolish, aceton,
sprit och bensin samt skursvamp får under inga omständigheter
användas.

Skötselråd porslinstvättställ:
Tvättstället är gjutet i ett material som består av en lermassa
som innehåller kvarts, som därefter har bränts vid cirka 1200 °C.
Därigenom får man en glaserad motståndskraftig yta, som är lätt
att hålla ren. Kalkavlagringar kan undvikas genom att man rengör
tvättstället ofta, och vi rekommenderar rengöring med allrengöringsmedel och vatten och eftertorkning med en ren mjuk trasa.
Aggressiva rengöringsmedel som innehåller starka lösningsmedel
som syror, klor, ammoniak, kaustiksoda eller slipmedel får under
inga omständigheter användas. Vi avråder även från skursvamp.
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För speglar med ram är det viktigt att inte använda spritbaserade rengöringsmedel, som kan komma i kontakt med ramen.
Vissa glasrengöringsmedel innehåller sprit och bör inte användas,
eftersom ytan kan skadas. Vi rekommenderar att man använder
en mjuk microfiberduk urvriden i varmt vatten med tillsättning av
ett milt allrengöringsmedel. Eftertorka sedan med en torr microfiberduk.
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HALVHÖGSKÅP
MÅTT: B450 H1060 D340MM
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HELDÖRRSKÅP
MÅTT: B450 H1700 D340MM

Angivna mått ger
totalhöjd 1260 mm

Spegelskåp 65 = 512

Angivna mått ger
totalhöjd 1900 mm

Spegelskåp 80 = 662
Spegelskåp 100 = 862

= El ut
från vägg.
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Spegel 55 = 450
Spegel 65 = 550
Spegel 80 = 700

SPEGEL 55, 65, 80, 100 & 130
SPEGEL 55
MÅTT: B534 H700 D39
SPEGEL 65
MÅTT: B 634 H 700 D39.
SPEGEL 80
MÅTT: B784 H700 D39
SPEGEL 100 MÅTT: B984 H700 D39
SPEGEL 130 MÅTT: B1284 H700 D39
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Elanslutning 1700

Spegel 130 = 1200

Elanslutning 1930

Spegel 100 = 900

Angivna mått ger
totalhöjd 1900 mm

SPEGELSKÅP 65, 80, 100 & 130
SPEGELSKÅP 65 MÅTT:B642 H750 D120MM
SPEGELSKÅP 80 MÅTT: B792 H750 D120MM
SPEGELSKÅP 100 MÅTT: B992 H750 D120MM
SPEGELSKÅP 130 MÅTT: B1292 H750 D120MM

Angivna mått ger
totalhöjd 1950 mm
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DETTA BESLAG GÄLLER
ENDAST KOMMOD 65

Vid montering av kommod
med stenskiva: Se nästa sida.

DETTA BESLAG GÄLLER
ENDAST KOMMOD 55

KOMMOD 65 = 576
KOMMOD 80 = 726
KOMMOD 100 = 926
375

Angivna infästningsmått

kOMMOD 130 = 1208

avseende kommoder är
angivna till infästningsplattans övre yttre hörn.
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KOMMOD 55 MED TVST
MÅTT: B550 H660 D370
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KOMMOD 65, 80, 100, 130 MED TVST
KOMMOD 65 MÅTT: B650 H660 D470 mm
KOMMOD 80 MÅTT: B800 H660 D470 mm
KOMMOD 100 MÅTT: B1000 H660 D470 mm
KOMMOD 130 MÅTT: B1300 H660 D470 mm

Angivna mått ger
totalhöjd 850 mm
= El ut från vägg.

VA = Vatten & Avlopp

rym

230 V uttag i låda.

MONTERING AV LÅDA
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Elanslutning 550

kommod 65 = 670

mm

Övriga kommoder = 700
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Infäst.mått -Facklist 650

A
eV

Elanslutning 550

150 mm
Infäst. mått - Upphängn. beslag 610

150 mm

Angivna mått ger
totalhöjd 850 mm
= El ut från vägg.
230 V uttag i låda.

DEMONTERING AV LÅDA
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This drawing may not be copied or passed on to third
parties or competitive companies without our permission.
Villeroy & Boch accepts no liability whatsoever for these
data and technical drawings. Other parties use them at
their own risk. The dimensions indicated are not binding.
Villeroy & Boch reserves the right to make product
changes.

Designation

AVENTO

4156 80 / 81 - Vanity washbasin
5244 00 - Trap cover
5243 00 - Pedestal
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This drawing may not be copied or passed on to third
parties or competitive companies without our permission.
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Villeroy & Boch reserves the right to make product
changes.
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Designation

AVENTO

4158 65 / 66 - Vanity washbasin
5244 00 - Trap cover
5243 00 - Pedestal
Altered:

11.05.2016

Approved by:
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Signed:
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This drawing may not be copied or passed on to third
parties or competitive companies without our permission.
Villeroy & Boch accepts no liability whatsoever for these
data and technical drawings. Other parties use them at
their own risk. The dimensions indicated are not binding.
Villeroy & Boch reserves the right to make product
changes.

GRIPEN (3)

500

VILLEROY & BOCH - SUBWAY 2.0

Artnr. 31133

Artnr. 31134

mått från golv - avsättning
för avlopp

mått från golv - avsättning
för avlopp

VID MONTERING AV KOMMOD MED STENSKIVA

Artnr. 31136

mått från golv - avsättning
för avlopp

mått från golv
- avsättning för avlopp

mått från golv - avsättning
för avlopp

DEMONTERING AV SPEGELDÖRR

GÅNGJÄRN

1. Tryck in klacken
i gångjärnets bakkant.

Demontering
av gångjärn.

2. Vrid ut.

Artnr 31138

Artnr. 31137

Montering av
gångjärn.

Ut
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1. Vrid in gångjärnet
mot monteringsplattan
i skåpsgaveln.
Elanslutning 590

kommod 65 = 710

m
0m

Övriga kommoder = 740

MONTERING AV SPEGELDÖRR

2. Fixera gångjärnet
mot monteringsplattans säte och tryck
till i bakkanten så
det klickar till.

JUSTERING AV SPEGELDÖRR

Justering i sidled.

Justering i höjdled.

Justering i djupled.

Angivna mått ger totalhöjd 850 mm
= El ut från vägg. 230 V uttag i låda.
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