MONTERINGSANVISNING
SKÖTSELINSTRUKTION

Förvaringsserie SPACE

Viktig information.

Läs först igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas.
Transport
Kontrollera att antalet kolli överensstämmer med fraktsedeln och att de är fria från transportskador
innan du undertecknar fraktsedeln. Eventuella transportskador eller saknat gods skall alltid anges på
fraktsedeln och anmärkningarna skall signeras av chauffören. Det är viktigt att mottagaren följer
fraktbolagets anvisningar och att anmälan om skador eller saknat gods görs inom 7 dagar till både
transportören och Thule Möbler AB.

Skadat gods
Reklamation skall göras inom skälig tid från mottagandet av godset, såvitt inte särskilda skäl
föranleder annat. Därför är det viktigt att avembalera allt gods så snart det lämpligen kan ske för att
förvissa sig om att det inte föreligger något fel. Köparen bör i eget intresse göra anmälningar och
undersökningar enligt ovan, annars kan han riskera att försitta sin reklamationsfrist och därmed
också sin möjlighet att få reklamationer åtgärdade. Skadat gods får inte monteras. Eventuella
skador i form av repor, avskavningar eller slagmärke efter montering anses då vara
monteringsskador, som inte omfattas av vår garanti.

Lagring av gods

Eftersom trä är ett naturmaterial vars form förändras med variationer i luftens relativa fuktighet
skall möbler lagras i lokaler med temperatur och luftfuktighet som motsvarar ett normalt kontor.
Sker inte detta reserverar vi oss för eventuella reklamationer. Skall möblerna lagras är det viktigt att
de skyddas för ljus då annars en ojämn mognad av trädetaljer kan ske.

Montering
• Skruv för ev. montering av skåpen mot vägg medföljer ej. Dessa ska väljas beroende på typ av väggkonstruktion.
Förvaringsenheter med en totalhöjd över 187 cm skall förankras i vägg.
• Ställ ut enheterna på golvet i den ordning de skall monteras. Sockeln först och sedan i den ordning modulerna skall
monteras i höjd.
• Tänk på hur handtag också "bygger", ev. luckorna skall kunna öppnas helt och hållet.
• Montera kopplingsbeslagen, kopplingsskruvarna på nedre delen och exentermuttrarna på delen som skall placeras
ovanpå. Se Bilaga 1.
• Dra åt exentermuttrarna så att de sitter lagom fast, dra för hand med skruvmejsel, ej maskin.
• Montera dit ev. Handtag.

Produktbeskrivning
Energi
Företagets resursanvändning och utsläpp redovisas till kommunens miljötillsyn enl. fastställda intervall.
Restprodukter från tillverkningen i form av förnyelsebar råvara används som energi vid uppvärmning.
El som vi använder är märkt ”Bra miljöval”

Transporter
Transport av gods till och från Thule Möbler sker med egna lastbilar eller av lastbil från auktoriserade
transportörer.

Skåpstommar
Skåpstommar tillverkas av 18 mm belagd spånskiva med yta av Trä (faner) eller med yta av melamin.
Kanterna på skåpstommar är kantlistade med homogen list av trä på fanerade delar eller med homogen
ABS list på delar i melamin.

Luckor och lådfronter

Träluckor och lådfronter tillverkas av 16 mm fanerad MDF. Melamin luckor och lådfronter tillverkas av 16
mm spånplatta med kantlist.

Lådor

Lådor tillverkas med sidor av profilerad epoxilackerad metall, lådfronten är justerbar i höjd och sidled.
Botten och bakstycke består av belagd spånskiva med yta av vit melamin. Glidskenor är av metall. Insats
finns som tillbehör.

Gångjärn
Luckor hänges på dolda helmetallgångjärn, justerbara i höjd-, sid- och djupled, se bilaga 1.
Gångjärnen är försedda med inbyggd stängningsfunktion. Öppningsvinkel,120 gr som standard.

Ytbehandling
Klarlackade ytor är behandlade Uv lack och kanterna med syrahärdande klarlack. Dessa ytor är reptåliga
och har hög beständighet mot nötning.

Reservation

Fanerade skåpluckor, lådfronter och listverk i våra möbler är av naturmaterial. Variationer i färg och
struktur mellan enskilda produkter och leveranser kan därför förekomma. Dessutom sker en naturlig
förändring av materialet med tiden. De krav som ställs på ytbehandling, materialval och noggrannhet i
tillverkningen, finns formulerat i Svensk Standard för skåp, möbler och inredningsenheter. Thule Möbler
tillverkas enligt nämnda kvalitetsbestämmelser. Thule Möbler bedriver en ständig produktutveckling och
miljöanpassning varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion.
Av trycktekniska skäl kan färger hos träslag och andra ytor i vårt broschyrmaterial avvika från
verkligheten. Se produktprov hos Thule Möblers återförsäljare.

Skötselinstruktion
För rengöring av förvaringsmöbler och bordsytor rekommenderas i första hand att ytan torkas med en mjuk
torkduk, lätt fuktad med ljummet vatten eller ljummet vatten med lite diskmedel eller såpa. Starkare
rengöringsmedel skall absolut inte användas och ytan skall alltid torkas torr efter rengöring. Idag finns
rengöringsmedel som sprayas på och därefter torkas bort, många av dessa innehåller tensider som kan skada den
lackerade ytan och skall därför inte användas. Använd aldrig medel typ stålull eller liknande som har slipande
effekt eller medel som innehåller ammoniak.
Melaminbelagda ytor finns i skåpstommar såsom sidor, bottnar och hyllor. Rengör med fuktig trasa och
diskmedelslösning. Även koncentrerat handdiskmedel kan användas. Är ytan mycket smutsig kan en
blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit användas. Undvik skurpulver, stålull eller liknande som har en
slipande effekt. Eftertorka alltid med rent vatten och torka med en torr trasa.

Trä, ett levande material!
Varför ser inte mina Möbler ut som i utställningen/katalogen?
Tänk på att trä är ett levande material som inte har samma struktur/utseende genom hela trädet. Det
kan även påverka kulörer som påföres så de inte blir identiska alla gånger. Träfanerade produkter
genomgår en mognadsprocess som varierar tidsmässigt hos olika träslag. Sedan möbeln tillverkats
tar det minst 6 månader upp till ett år innan träets färg stabiliserats. Träets mognad innebär att
mörka träslag har en tendens att ljusna medan ljusa träslag däremot mörknar. Detta ska finnas i
åtanke när man köper trä, dvs. att det måste tillåtas att mogna.
Viss skillnad i struktur och färg mellan massiva delar och fanerade delar är normala. Charmen med trä är
just bl.a. att alla delar inte är identiska utan att man kan se vissa variationer. Ljusinfall och ljussättning kan
påverka synintryck, färger kan få olika nyanser beroende på lamptyp och mängden "naturligt" ljus.

Garanti.
På samtliga möbler tillverkade av Thule Möbler lämnas 10 års generell garanti. Tillverkning av Thule Möbler´s
inredningar sker enligt Svensk Standards. Finns det några skador som faller under vår garanti, ska det snarast
möjligt anmälas till återförsäljare eller till Thule Möbler AB. Anmärkningar på utförande måste göras innan
montering sker. Monterade delar betraktas alltid som godkända vid monteringens början. Eventuella skador i form
av repor, avskavningar eller slagmärken anses då vara monteringsskador som inte omfattas av vår garanti.
Garanti täcker inte skada som uppkommit genom inträngning av fukt, t.ex. vid skarvar på skivor. Thule Möbler eller
vår återförsäljare ansvarar inte för demontering och montering av skadade delar. Detaljer/möbler får returneras
endast efter överenskommelse och ska emballeras väl.

Thule Möbler AB
Box 27
736 21 KUNGSÖR
Tel 0227-12040
Fax 0227-13116
E-mejl: mail@thulemobler.se
Web: www.thulemobler.se

BILAGA 1
Montage kopplingsbeslag.

Justera gångjärn.

