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Fronter og skrog
Fronter i lakkert MDF høykomprimerte fuktbestandige trefiberplate.
Leveres i høyglans og matt lakk. Lakkert med 3 strøk.
Skrog i lakkert MDF og melamin for å hindre vanninntrenging.
Leveres i høyglans og matt lakk. Lakkert med 3 strøk.
Trestruktur i laminert melamin. Viktig at badet er godt ventilert og at møblene skjermes mot
direkte vannsprut fra dusj og badekar.

Skuffer
Skuffer med integrerte håndtak og demping som sikrer at skuffene lukkes lydløst og mykt.
Skuffene kan lett avmonteres med ett grep. Skuffeskinnene er selvsmørende.
Skuffene er justerbare.

Servanter
Porselen (keramisk) topp er lette å rengjøre og motstandsdyktige mot de fleste kjemikaler.
Toleransegrenser (lengdemål) -0 + 5 mm
Tecnoplan er kunstmarmor med GelCoat lakk som gir en høyglans overflate som er meget lett
å rengjøre. Denne overflaten kan poleres for å opprettholde glans over lang tid. Leveres som
enkel eller dobbelvask. Fullstendig oversikt over størrelser finner du i prislisten.
Tecnomat er kunstmarmor med tynn matt overflate. Denne overflaten er mere utsatt for
smuss og kjemikaler. Pussepad følger med her for å lette renholdet.
Glass i 2 cm tykkelse, klart glass med heldekket lakk i underkant. Fås i 35 forskjellige
fargealternativer.
Tecnogres er av frostsikker og gjennomfarget flis. Solid materiale som tåler mye.
Tecnolux er kompositt belagt med GelCoat lakk som gir en høyglans overflate som er meget
lett å renholde. Overflate som kan poleres for å opprettholde glans over lang tid.
Tecnolite er matt kompositt. En overflate som kan være utsatt for smuss og kjemikaler.
Pussepad følger med for å lette renholdet.
Rengjøring
Det skal brukes egnet vaskemiddel uten slipemiddel på alle skrog og fronter, ettertørkes
med klut. Servanter med glanset overflate rengjøres med mildt rengjøringsmiddel.
Rengjøringsmiddel som inneholder slipemiddel må ikke brukes. Dersom en skulle få riper, så
kan servanten poleres med båt eller bilpoleringsmiddel.
Servanter med matt overflate skal rengjøres med vaskemiddel med slipemiddel. Lettere
rengjøring kan gjøres med pussepad som følger med.
Tecnogres topp rengjøres med PH-nøytralt vaskemiddel. Vaskemiddelet må ikke inneholde
flussyre! Glasstopp rengjøres med vanlig glassvask eventuelt vindusvask.

Brosjyre finnes på www.modena.no

