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1. PRODUKTBESKRIVELSE 
Skrog: 

Hvit superfinishfolie med 0,4mm hvit forkantlist. Sider, bunner, tak, hyller og sammenholdne hyller 
av 16mm superfoliebelagt spon i hvit. Alle skap leveres i høyde 200 cm. Skapsidene går helt ned til 
gulv uten bruk av separate sokler. Egen frontsokkel følger skaper for montering av bunn. 

Hengsler:    

Hengslene er skjult og laget i helmetall. De har justeringsmuligheter i alle 3 retninger og kan åpnes i 
107 grader. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Hengslene er produsert ved en av Europas 
største og mest anerkjente beslagsprodusenter, og har bestått de hardeste kvalitets- og 
slitasjetester. Hengslene må skrus på. Dørene kan enkelt frigjøres fra skapet uten bruk av verktøy.  

Bøylegrep:  

Hver fronttype leveres med standard bøylegrep. Bøylegrep følger med skapet og er umontert.  

Innredning:  

Garderobeskapene leveres enten som stangskap eller som kombiskap. Stangskap leveres med 
garderobestang og hattehylle. Kombiskap leveres med hattehylle samt egen hylleinnsats som består 
av 1 midtside og 3 hyller. I tillegg kan løse hyller tilleggsbestilles.  

Leveringsform: 

Alle skap leveres usammensatt og flatpakket. Standard bøylegrep følger hvert enkelt skap.  

Standard mål:  

- 50-skrog  B 500, H 2078, D 580 mm     
- 100-skrog  B 996, H 2078, D 580 mm 
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2.  ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Daglig renhold: 

Avtørkning med klut som ikke loer. Om nødvendig, benytt fuktig klut som er vridd opp i lunkent vann. 
Gå over med tørr klut til slutt.  

Hovedrengjøring:  

Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt mildt vaskemiddel uten slipemiddel. Bruk lite vann og tørk 
straks over med tørr klut.  

Ettersyn og kontroll:  

Normalt skal det ikke være nødvendig med å justere funksjonene på garderobeskapene, da dette skal 
gjøres ved montering. Dersom enkelte dører etter tid skulle trenge justering, benytter du en vanlig 
skrutrekker. Dørene kan justeres ut, inn, sideveis, opp eller ned ved hjelp av justeringsskruene.  

3.  DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Garanti: 

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil og 5 års funksjonsgaranti på garderobeskapene som er ferdig 
overflatebehandlet fra fabrikk. Dette forutsetter at monteringsveiledning og vedlikeholds 
veiledninger er fulgt. Garantien omfatter ikke: skader som skyldes slurv, mangel på vedlikehold eller 
feilmontering. 

Renholdsvennlighet:  

God.  

TEKNISK SERVICE 

Produsent/Importør: Flexiform AS 

Postadresse:   Liaveien 22 

Post.nr. og poststed: 1614 Fredrikstad  

Telefon:   69 35 95 30 

E-post:   post@flexiform.no 

Internett:  www.flexiform.no  
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