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Baderomsmøbel 

MILANO

Rengjøring
Alle våre produkter tåler bruk av milde rengjøringsmidler, som brukes i sitt tiltenkte bruksområde. Det må ikke 
brukes slipende rengjøringsmidler, syrer eller alkaliske midler. Unngå at rengjøringsmidler tørker på overflatene, 
da dette kan skape flekker som kan være vanskelig å fjerne uten å skade produktet. 
Husk å ettertørke med tørr klut.

Servantskap 
Leveres i breddene 60cm, 80cm, 100cm, 120cm, 120cm dobbel og 150cm 

dobbel. Dybde tilpasset 46cm servantløsning.

Leveres med 3 ulike håndtakstyper og flere ulike farger. 
Nedenfor vist med oppsett standard håndtak “Rund”.

Leveres med ulike servantløsninger (se egen dokumentasjon).

Høyde på servantskap = 570mm (uten servant)

Produktinformasjon
Våre baderomsmøbler er laget for å tåle et langt liv i ditt baderom. Det er viktig å påpeke at møblene er 
fuktbestandige, men ikke vanntette. Dette betyr at baderommet må være godt ventilert og de må skjermes mot 
direkte vannsprut fra dusj/badekar og vannsøl.

For å unngå fuktskader må evt. vannsøl umiddelbart tørkes bort. Dette er spesielt viktig i skjøten som er i 
overgangen servant/skrog. Vær også nøye med å tørke av topp/bunn på fronter, dersom det har rent vann 
nedover disse fra servanten eller fra hendene etter håndvask.

Alle våre skrog er produsert i 18 mm melaminbelagt vannfast spon, som er kantelistet med 1 mm ABS-bånd.
På spesialbestillinger med valgfri lakkering, er skroget laget i 18 mm MDF med fem lag lakk av typen PUR 
(polyuretan). PUR-maling er meget motstandsdyktig mot vann og slitasje. Lakkerte fronter leveres i 18 mm 
MDF, som har fem lag lakk. Laminerte fronter er laget i 18 mm vannfast spon, kantetlistet med ABS-bånd i 
samme dekor. Tykkelsen på kantbåndet er i 1 mm.

Milano baderomsmøbler leveres med kvalitetshenglser fra Blum og selvrengjørende skuffeskinner i meget høy 
kvalitet fra tyske Hettich, alt selvsagt med demping.

Høyskap
Leveres i 40cm bredde med 2 skuffer og 
en dør. 
Høyde/dybde = 173/46cm 

Halvskap
Leveres i 30cm og 60cm bredde med hhv. 
dør eller skuffer. Dybde 46cm.
Høyde uten topplate = 85,5cm 
Høyde med topplate = 87,5cm


