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MELAMIN –  
LUCKOR, STOMMAR & TILLBEHÖR
Våra skåp och luckor är oftast uppbyggda 
av melaminbelagd spånskiva.

Dessa är utrustade med vattenavstötande 
ytmaterial, dock är skarvar och infästnings-
områden extra känsliga och bör därför 
ägnas extra uppmärksamhet.

Vattenansamlingar fukt och fläckar skall 
torkas upp omedelbart från snickerier och 
luckor för att undvika att fukt tränger in. 
Fukt/Vatten får inte ligga kvar så det kan 
tränga in i skarvar eller kanter.

Skåp och luckor får ej heller utsättas för 
ånga då detta kan leda till fuktskador. 
Placera därför aldrig tex vattenkokare, 
kaffemaskiner eller liknande under skåp 
och luckor så dessa utsätts för ånga.

Sörj för god ventilation över spis eller lik-
nande om kokning av vatten skall ske.

Öppna inte diskmaskinsluckor så fukt kan 
komma i kontakt med skåp/luckor då 
detta kan leda till skador.

Rengöring görs enklast med en fuktig trasa 
och någon droppe diskmedel. Vid fet 
smuts kan koncentrerat diskmedel också 
användas.

Använd inte rengöringsmedel som inne- 
håller ammoniak eller andra starka lösnings-
medel. Inte heller stålull eller motsvarande 
som kan ge repor och synliga skador.

MÅLADE/FANERADE YTOR –  
LUCKOR, STOMMAR & TILLBEHÖR
Målade ytor rengörs med fuktig trasa och 
dina vanliga rengöringsmedel – läs på 
förpackningen. Torka efter med enbart 
vattenfuktad trasa och torka sedan torrt. 
Fanerade ytor måste ha särskild uppmärk-
samhet vid rengöring så att inte fukt träng-
er in i produkten och orsakar skador. Utsätt 
inte heller fanerade produkter för fett eller 
rengöringsmedel.

Använd inte rengöringsmedel som inne- 
håller ammoniak eller andra starka lösnings-
medel. Inte heller stålull eller motsvarande 
som kan ge repor och synliga skador.

Målade och fanerade produkter är precis 
som melaminbelagda produkter känsliga 
för fukt och skall skötas på samma sätt (se 
ovan).

Rökning kan orsaka missfärgning och 
rökning skall därför aldrig ske i närheten 
av snickerier.

Se även information om hantering av fukt 
och vatten under rubriken melamin.

Lackerade och laserade ytor – luckor, 
stommar och tillbehör

Rengörs enklast med endast fuktig trasa, ta 
någon droppe diskmedel om det behövs.

Använd inte rengöringsmedel som inne- 
håller ammoniak eller andra starka lösnings-
medel. Inte heller stålull eller motsvarande 
som kan ge repor och synliga skador.

Se även information om hantering av fukt 
och vatten under rubriken melamin.

LAMINAT –  
LUCKOR, STOMMAR OCH TILLBEHÖR
Vid den dagliga rengöringen används 
vatten och tvållösning (max 1% tvål).

Viktigt! Alkoholhaltigt rengöringsmedel får 
inte användas.

Undvik att öppna en varm diskmaskin då 
ångan kan skada luckan.

Se även information om hantering av fukt 
och vatten under rubriken melamin.

PLAST –   
LÅDOR/BACKAR/HURTSAR
Rengör med fuktig trasa och syntetiska 
rengöringsmedel. Använd inte aceton, 
kristallolja eller andra starka lösningar som 
skadar plastmaterialet. Tänk på att torra 
trasor kan orsaka statisk elektricitet.

BÄNKSKIVOR, DISKBÄNKAR,  
VITVAROR & ÖVRIGA PRODUKTER
Se respektive tillverkares skötselanvisningar.

GARANTIER
Vi lämnar 20 års konsumentgaranti på 
gångjärn och lådsystem. På våra luckor 
och stommar lämnar vi 10 års garanti på 
material- och produktionsfel, därutöver 
gäller konsumentverkets rekommedationer 
och regler. Eventuellt felaktiga delar 
ersätts med samma eller likvärdig produkt 
ur vid reklamationstidpunkt gällande 
sortiment. Alla garantier gäller förutsatt att 
våra skötsel och monteringsanvisningar 
efterlevts samt att varan förvarats på 
ett normalt sätt i inomhusmiljö. Normalt 
slitage och ålderspåverkan på grund av 
ljus, märken och repor på grund av stötar 
eller yttre påverkan innefattas inte av 
garantiåtagandet.

Alla garantiåtaganden gäller för privat-
konsumenter mot uppvisande av kvitto 
och från ursprungligt inköpsdatum. För 
juridiska personer/företag gäller särskilda 
säljvillkor. Vi produktutvecklar löpande 
vårt sortiment och förbehåller oss rätten 
till ändringar i konstruktioner, material 
och utföranden. De produkter som är 
av naturmaterial kan variera i färg och 
struktur. Av trycktekniska skäl kan olika 
träslag och andra ytor avvika i kataloger 
och trycksaker från verklig produkt. Vi 
reserverar oss för eventuella tryckfel i 
prislista och katalog.

GLÖM INTE! 
För att garantier ska gälla måste dessa 
skötselanvisningar alltid följas.

Torka alltid bort synlig vätska och fuktfläckar 
från snickerier och luckor. Torka särskilt av 
diskbänkskåp och luckornas kanter, där 
kan vatten annars bli stående och orsaka 
skador.

Placera inte kaffebryggare eller vatten-
kokare så att ångan strömmar upp mot 
ljusramplisten eller underkant på skåp och 
luckor.

Se till så att vatten inte stannar mellan bänk- 
skiva och spis eller bänkskiva mot diskbänk. 
Sådana skarvar ska tätas med silikon.

Om du öppnar diskmaskinen så att ånga 
kommer ut, torka av vattnet som bildas på 
luckor och på bänkskivans underkant.

Garantin gäller inte om det uppstår skador 
som orsakats av knivar eller andra vassa 
och repande föremål eller av starka 
kemikalier etc. Vidare gäller inte garantin 
om du använder slipande rengöringsmedel 
som skurpulver, stålull, nylonsvamp eller 
liknande eftersom dessa repar ytan.

Tänk på att inte belasta dina lådor för 
mycket, vi rekommenderar max 25kg.

Applicera aldrig tejp eller produkter som 
fäster med klister på målade produkter. 
Vissa klister innehåller lösningsmedel och 
andra ”biter” snabbt och kan ge märken 
i lacken eller få lacken att lossna när de 
avlägsnas.

Respektive tillverkares skötselråd gäller alltid 
före dessa generella råd som dock alltid 
gäller för Hagaköket egna produkter.

För att ditt kök skall uppnå längsta möjliga livslängd följ alltid dessa skötselinstruktioner.

Ett kök består av levande material som kräver riktig skötsel för att kunna hålla länge och 
bibehålla sin lyster. Levande material åldras bl.a. genom att skifta färg över tid samt att 
vissa träslag blir mörkare och andra ljusare.

Olika ytor kräver därför olika skötsel varför vi sammanställt dessa på baksidan.
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