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Innehåll

tvättstugeinredning från vedum

vi har gjort vårt allra bästa för att din tvättstuga skall bli precis den fina miljö som du önskat dig, en lång tid framöver. 
för att du skall bli belåten med resultatet är det viktigt att allt monteras korrekt och noggrant. den här instruktionen gör det 
enklare att klara jobbet. vi har också sammanställt en del skötselföreskrifter som hjälper dig att hålla din inredning fräsch länge. 
du hittar dem i slutet på broschyren.
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Att tänkA På
Läs först igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas. vid reklamationer på inredning där 
monteringsanvisningen ej följts eller att kunskaper om montering brister, gäller ej reklamationsrätten.

A  Översikt

mottAgningskontroLL
kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. gå igenom 
och syna allt material. om godset har en synlig skada ange detta på fraktsedeln vid mottagandet. är det däremot 
en dold transportskada så måste det anmälas inom den av transportbolaget angivna tiden som står på fraktsedeln, 
dock senast inom sju dagar. material som befinnes felaktigt får ej monteras. Allt gods är transportförsäkrat.

totALHöJder På inredning
nedan visas totalhöjder som förekommer, med rekommenderade kortlingshöjder för olika skåp.

B  Måttangivelser

HöJd 2100 mm
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Justera skåpen i våg genom att skruva på 
benen. Justermån 150 - 170 mm.

1. vänd bänkskåpen upp och ned och montera stödbenen.

vänd skåpen rätt och ställ dem på plats.

1  Montering av bänkskåp och högskåp

1.1 JusterBArA stödBen

NEDUPP
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1  Montering av bänkskåp och högskåp

600

1.3 dekorsidor

väg av sidan så att den blir lodrät, justera 
stödfötterna (0 -12 mm) med bifogade 
insexnyckel  och kontrollmät så att innermåttet 
stämmer. vid behov kapa av den på höjden så 
den livar mot närliggande skåp. 

NEDUPP

montera ihop skåpen i sidled. Använd tvingar och skruva ihop skåpen med sammanbindningsskruv (tfX 4x28). vid sammanbindning av skåp 
skruva ej i förborrade hål. skruven på bilden döljs av gångjärnet när luckan monterats. skruva fast skåpen mot väggen genom monteringsreg-
larna i bakkant. Använd skruv lämpliga för väggmaterialet, ingår ej i leveransen. 

1.2 sAmmAnsättning BänkskåP ocH HögskåP

600

Börja med att sätta 
dit stödfötterna 
i de förborrade 
hålen i botten på 
dekorsidan.

frisidan fästes 
i vägg och mot 
bänkskiva/
diskbänksbeslag 
med bifogade 
möbelvinklar och 
lämplig skruv för 
sida respektive 
vägg.
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Använd föLJAnde ArtikLAr: 

1. stödben art.nr 39238. 

2. dekorsida 1188x600x16 mm, art.nr 357521.  

3. Lådmodul H=288 mm, art.nr 102460X med fullutdragslåda 

4. Bänkskiva med rak framkant, 1268/652 mm, art.nr 3753. 

5. dekorsida 288x600x16 mm, art.nr 357520 (vid upphöjning av två 
vitvaror). 

6. Bänkskiva med rak framkant, 1214/599 mm,  art.nr 3731. 

7. säkringslist för tm/tt L=600 vit, art.nr 39333. skruvas med skruv 
39116 tfX 4x16, 4 st/list. 

8. vinkelbeslag 530x45x45 vit, art.nr 39232. Används som stöd för 
bänkskivan när man höjer upp två vitvaror. 

9. sammanbindningsskruv påse art.nr 39611. 

10. möbelvinkel 10-pack, art.nr 39614.

39333 säkringslist för tvättmaskin/torktumlare

1.3 uPPHöJd tvättmAskin/torktumLAre

1  Montering av bänkskåp och högskåp

ev. urtagning för vatten/avlopp görs på plats i botten eller på sidan.
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ovansidan nedåtovansidan uppåt

2.1 urtAgning för diskHo

Såga i  laminat
Använd en fintandad handsåg. Börja såga från framkanten, och håll så-
gen nästan lodrätt. så snart du passerat kanten skall sågvinkeln minskas 
till 20 - 30 grader. Pressa bara under den nedåtgående sågrörelsen så 
att inte laminatytan fläks upp. du kan också använda elektrisk cirkelsåg 
eller sticksåg. såga då med laminatytan nedåt, så att sågtänderna skär 
i riktning mot laminatytan. Börja såga vid framkanten. ursågningar för 
disklåda gör du säkrast genom att använda bifogad mall. märk upp enligt 
mallen med mjuk blyertspenna. tänk på att spegelvända mallen om du 
gör uppmärkningarna på baksidan. Borra först hål i samtliga hörn med 
minst 12 mm diameter på borret. Hörn får inte vara skarpa, eftersom det 
senare kan leda till sprickbildning. såga därefter med elektrisk såg eller 
med fintandad handsåg som beskrivits ovan.

försegla alla nakna spånskivekanter, då dessa är mycket känsliga för fukt. 
för försegling kan du använda fuktspärr eller tätningslack. tänk även på 
att försegla eventuella hål för kranar eller andra genomföringar. 

Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan depone-
ras, komposteras eller förbrännas.

2  Bänkskivor

ursågningsmått: 530 x 430 mm radie 85.



8

2.2 montering LAminAtskivor

2  Bänkskivor

T I LL  DIG SoM MoNTERAR
dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. 
felaktig hantering kan avsevärt förkorta skivornas livslängd. om monteringen 
inte utförts enligt dessa anvisningar, gäller inte reklamationsrätten. Läs därför 
igenom hela denna anvisning noga innan du börjar. 
 
Anmärkningar på bänkskivan måste göras innan montage. monterade 
bänkskivor betraktas alltid som godkända vid monteringens början. 
eventuella skador i form av repor, avskavningar eller slagmärken anses då 
vara monteringsskador, och inte ett reklamationsärende. 
det anses heller inte vara en reklamation om det uppkommit en skada 
genom inträngning av fukt. 

skivor får returneras endast efter överenskommelse med ansvarig innesäljare 
och skall emballeras väl. vid retur räknas kund som varuavsändare och 
ansvarar därmed för korrekt emballering av returgodset. 
vedum ansvarar inte för demontering och montering av ny skiva. 

MATERIALET
stommen i bänkskivan består av högvärdig snickeri-spånskiva. tillverkningen 
kontrolleras regelbundet så att avgången av fri formaldehyd håller sig väl 
under fastställda gränsvärden. 
Laminatet på ovansidan är ett högtryckslaminat, som till mer än 65% 
består av kraftpapper, impregnerat med fenolharts. över detta ligger 
ett tryckt mönster-papper, täckt med melamin. undersidan är klädd med 
laminatbalans med inbyggd fuktspärr av Polyeten.
Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, 
komposteras eller förbrännas i godkänd anläggning för industriell 
förbränning.

FÖRVARING
Bänkskivorna är alltid klimatiserade och plana när de lämnar fabriken. om 
de behöver förvaras i avvaktan på montering, skall de ligga plant och 
aldrig stå lutade mot en vägg.

FÖRbEREDELSER
konfektionerade skivor är tillverkade enligt kundens önskemål och uppgivna 
mått. mät ändå och kontrollera om skivan behöver sågas till på plats.  
tänk på att väggar sällan är helt raka och att hörn kan vara ur vinkel. 
kontrollera med vattenpass, att skivans blivande underlag är plant och 
vågrätt. kontrollera också eventuella vinklar. 

MoNTERING
under monteringen skall skivan skyddas mot fukt, smuts och skador. 
Lägg upp skivan på underlaget för att kontrollera att den passar. om skivan 
är konfektionerad av vedum och ändå inte passar, tar du kontakt med 
vedum innan du fortsätter monteringen. 
Bänkskivan monteras plant. kontrollera med vattenpass. underlaget skall 
vara plant och stadigt. 

FÄST SKIVAN RÄTT
skivorna fästs vid underlaget genom att borra hål ungefär var 600:e mm 
utmed skivans längd, i skåpens fram- och bakkantslist och skruvas fast (skruv 
ingår ej i leveransen). under monteringen kan du hålla skivan på plats 
med tvingar. Använd dock skyddande mellanlägg, så att laminatytan inte 
skadas.

TÄTA FoGAR
fogen mellan vägg och skivans bakkant tätas med silikon. monterar du 
kakel eller annat stänkskydd över skivan lämnar du några millimeters 
mellanrum mellan bänkskivan och stänkskyddet. fogen tätas med mjukfog 
som oftast beställs tillsammans med kaklet. Bakkanten bakom disklådan kan 
med fördel förseglas med fuktspärr eller tätningslack.
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vid sammanbindning av skåp skruva ej i 
förborrade hål. skruven på bilden döljs 
av gångjärnet när luckan monterats. 
Använd sammanbindningsskruv  
(tfX 4x28 mm).

3  Montering av väggskåp

montera upp väggskåpen, välj skruv lämpliga för väggmaterialet, ingår ej i leveransen. tvinga fast 
nästa skåp med det föregående och skruva ihop skåpen. 
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4.2 LuckdämPAre

Soft-Close 39331
med soft-close förpackningen följer en utförligare anvisning.

1
2

3
4

4.1 HAndtAg

vi rekommenderar placering av handtag enligt ritning. Handtagen kan 
monteras stående eller liggande på luckor. På lådfronter rekommenderas alltid 
liggande montering. montering av handtag på högskåpsluckor föreslår vi i 
centrum av höjden. Handtagen monteras med skruv m4. Borra med ett 5 mm 
borr, använd mothåll för att undvika urslag.

Luckor

Lådfronter ==

40

Ø 5

Ø 540

40

Ø 5

30

30

30 Ø 5

==

Rekommendationer efter luckmodell:

4  Detaljmontering 

för att underlätta, använd våra borrmallar vid borrning!  
Art.nr 30999 (för handtag upp till 192 cc) och 30998 (för alla handtag)  
som innehåller utförlig instruktion för handtag och luckdämpare.
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4.5 Juster ing Luckor

montering lucka. sammanfoga de monterade gångjärnsdelarna så att 
luckan kommer på plats. släpp skruvarna och justera i höjdled, så luck-
orna linjerar med varandra. för att demontera luckan används clipsen 
på baksidan.

Justering av luckor. 
släpp på den främre skruven och justera i sidled. släpp bakre skruven 
och justera i djupled.

4  Detaljmontering

4.3 BorttAgning/montering/Juster ing Av fuLLutdrAgsLådor

ta bort lådan genom att lyfta i lådan samtidigt 
som den dras i jämn hastighet hela vägen ut.

för att montera dit lådan placera den på de 
utdragna skenorna. 

skjut in lådan helt så låses lådan fast automatiskt. 

PRESS

UP
DOWN

Justering Av fronter På fuLLutdrAgsLådor. 
 

vrid på skruv A. endast höger sida 
behöver justeras p.g.a. integrerad 
sidojustering.

sidoJustering HöJdJustering

Lossa skruv B på båda sidor.Justera 
fronten och dra åt skruvarna igen.

På lådor med reling, justeras 
lådfrontens lutning genom att 
skruva på relingen. sido- och 
höjdjustering görs på samma 
sätt som lådor utan reling A-B.
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4  Detaljmontering

4.6 PusH-funktion för Luckor (HAndtAgsLöst)

FITTING GUIDE K PUSH THE LONG WITH BUFFER

Foglio 062

Open position

Tryck 
to open

Adjustment to align 
doors

Close position

1,8 min

0÷3

41,5 min

INSTALLATION WITH ADAPTER HOUSING

DETAILS & ADJUSTMENT

     
      * Dimensions in mm

43 (52)* 19

12

MoNTERING AV pUSh-ÖppNARE MED ADApTER ART.  NR 39043

tryck 
för att 
öppna

FITTING GUIDE K PUSH THE LONG WITH BUFFER

Foglio 062

Open position

Tryck 
to open

Adjustment to align 
doors

Close position

1,8 min

0÷3

41,5 min

INSTALLATION WITH ADAPTER HOUSING

DETAILS & ADJUSTMENT

     
      * Dimensions in mm

43 (52)* 19

12

jUSTERING

ÖppEN

Justera för att passa in dörrarna.

STÄNGD

montera så nära tryckpunkten (där du kommer trycka för att öppna) 
som möjligt. kan monteras i tak, botten eller sida.

FITTING GUIDE K PUSH THE LONG WITH BUFFER

Foglio 062

Open position

Tryck 
to open

Adjustment to align 
doors

Close position

1,8 min

0÷3

41,5 min

INSTALLATION WITH ADAPTER HOUSING

DETAILS & ADJUSTMENT

     
      * Dimensions in mm

43 (52)* 19

12
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4  Detaljmontering

4.7 BArnsPärr i  fuLLutdrAgsLådor

Montageanleitung für Kindersicherung
Mounting instruction for child safety lock

Hinweis: die Kindersicherung wird rechts am Schubkastenboden montiert!
Note: child safety lock has to be mounted on the right side (drawer bottom)!

1.Montage des Anschlags an der Korpusschiene / Mounting the safety stop to the cabinet member

2. Montage der Kindersicherung 
Mounting of child safety lock on the 
drawer side 3. Funktion der Kindersicherung / Function of the child safety lock

Achtung:
Anschlag muss lagerichtig sein, s. Abb.
Anschlag am vorderen Montagewinkel der
rechten Dynamic XP Korpusschiene einschie-
ben bis dieser hörbar einrastet.

Attention:
Safety stop has to be inserted as shown.
Insert safety stop at the front mounting
bracket of the right Dynamic XP cabinet
member until you hear that the safety stop
has securely snapped into place.

Kindersicherung vorne an der Blende anle-
gen und mit Senkkopfschraube 4 x 20 mm
am Schubkastenboden anschrauben.

Push child safety lock against the drawer
front and secure with 4 x 20 mm �at head
screws to the drawer bottom.

Kindersicherung in Funktion:
Hintere Stellung des Arretierschiebers

Child safety lock activated:
Back position of locking device

Kindersicherung außer Funktion:
Vordere Stellung des Arretierschiebers

Child safety lock disengaged:
Front position of locking device

Lådbotten

Schubkasten etwas ö�nen. Hebel an die Blende ziehen und dann den
Schubkasten vollständig ausziehen.

Open drawer slightly. Then, pull lever to the drawer front and open the
drawer completely.

52367

4. Ö�nen des Schubkastens bei aktivierter Kindersicherung / Opening the drawer with child safety lock activated

Låsanordning

Aktiverad (på) Avaktiverad (av)

Montageanleitung für Kindersicherung
Mounting instruction for child safety lock

Hinweis: die Kindersicherung wird rechts am Schubkastenboden montiert!
Note: child safety lock has to be mounted on the right side (drawer bottom)!

1.Montage des Anschlags an der Korpusschiene / Mounting the safety stop to the cabinet member

2. Montage der Kindersicherung 
Mounting of child safety lock on the 
drawer side 3. Funktion der Kindersicherung / Function of the child safety lock

Achtung:
Anschlag muss lagerichtig sein, s. Abb.
Anschlag am vorderen Montagewinkel der
rechten Dynamic XP Korpusschiene einschie-
ben bis dieser hörbar einrastet.

Attention:
Safety stop has to be inserted as shown.
Insert safety stop at the front mounting
bracket of the right Dynamic XP cabinet
member until you hear that the safety stop
has securely snapped into place.

Kindersicherung vorne an der Blende anle-
gen und mit Senkkopfschraube 4 x 20 mm
am Schubkastenboden anschrauben.

Push child safety lock against the drawer
front and secure with 4 x 20 mm �at head
screws to the drawer bottom.

Kindersicherung in Funktion:
Hintere Stellung des Arretierschiebers

Child safety lock activated:
Back position of locking device

Kindersicherung außer Funktion:
Vordere Stellung des Arretierschiebers

Child safety lock disengaged:
Front position of locking device

Lådbotten

Schubkasten etwas ö�nen. Hebel an die Blende ziehen und dann den
Schubkasten vollständig ausziehen.

Open drawer slightly. Then, pull lever to the drawer front and open the
drawer completely.

52367

4. Ö�nen des Schubkastens bei aktivierter Kindersicherung / Opening the drawer with child safety lock activated

Låsanordning

Aktiverad (på) Avaktiverad (av)

Montageanleitung für Kindersicherung
Mounting instruction for child safety lock

Hinweis: die Kindersicherung wird rechts am Schubkastenboden montiert!
Note: child safety lock has to be mounted on the right side (drawer bottom)!

1.Montage des Anschlags an der Korpusschiene / Mounting the safety stop to the cabinet member

2. Montage der Kindersicherung 
Mounting of child safety lock on the 
drawer side 3. Funktion der Kindersicherung / Function of the child safety lock

Achtung:
Anschlag muss lagerichtig sein, s. Abb.
Anschlag am vorderen Montagewinkel der
rechten Dynamic XP Korpusschiene einschie-
ben bis dieser hörbar einrastet.

Attention:
Safety stop has to be inserted as shown.
Insert safety stop at the front mounting
bracket of the right Dynamic XP cabinet
member until you hear that the safety stop
has securely snapped into place.

Kindersicherung vorne an der Blende anle-
gen und mit Senkkopfschraube 4 x 20 mm
am Schubkastenboden anschrauben.

Push child safety lock against the drawer
front and secure with 4 x 20 mm �at head
screws to the drawer bottom.

Kindersicherung in Funktion:
Hintere Stellung des Arretierschiebers

Child safety lock activated:
Back position of locking device

Kindersicherung außer Funktion:
Vordere Stellung des Arretierschiebers

Child safety lock disengaged:
Front position of locking device

Lådbotten

Schubkasten etwas ö�nen. Hebel an die Blende ziehen und dann den
Schubkasten vollständig ausziehen.

Open drawer slightly. Then, pull lever to the drawer front and open the
drawer completely.

52367

4. Ö�nen des Schubkastens bei aktivierter Kindersicherung / Opening the drawer with child safety lock activated

Låsanordning

Aktiverad (på) Avaktiverad (av)

1. Börja med att montera säkerhetsstoppet i höger framkant på stomskenan i skåpet enligt bild.

2. Barnspärren 39311 skruvas fast under lådan i höger framkant (samma sida som säker-
hetsstoppet i skenan) enligt bild, med 4x20 mm försänkt skruv.

med låsanordningen kan man aktivera eller avaktivera barnspärren (se bild). för att använda barnspärren, öppna lådan något och dra i spärren.

Montageanleitung für Kindersicherung
Mounting instruction for child safety lock

Hinweis: die Kindersicherung wird rechts am Schubkastenboden montiert!
Note: child safety lock has to be mounted on the right side (drawer bottom)!

1.Montage des Anschlags an der Korpusschiene / Mounting the safety stop to the cabinet member

2. Montage der Kindersicherung 
Mounting of child safety lock on the 
drawer side 3. Funktion der Kindersicherung / Function of the child safety lock

Achtung:
Anschlag muss lagerichtig sein, s. Abb.
Anschlag am vorderen Montagewinkel der
rechten Dynamic XP Korpusschiene einschie-
ben bis dieser hörbar einrastet.

Attention:
Safety stop has to be inserted as shown.
Insert safety stop at the front mounting
bracket of the right Dynamic XP cabinet
member until you hear that the safety stop
has securely snapped into place.

Kindersicherung vorne an der Blende anle-
gen und mit Senkkopfschraube 4 x 20 mm
am Schubkastenboden anschrauben.

Push child safety lock against the drawer
front and secure with 4 x 20 mm �at head
screws to the drawer bottom.

Kindersicherung in Funktion:
Hintere Stellung des Arretierschiebers

Child safety lock activated:
Back position of locking device

Kindersicherung außer Funktion:
Vordere Stellung des Arretierschiebers

Child safety lock disengaged:
Front position of locking device

Lådbotten

Schubkasten etwas ö�nen. Hebel an die Blende ziehen und dann den
Schubkasten vollständig ausziehen.

Open drawer slightly. Then, pull lever to the drawer front and open the
drawer completely.

52367

4. Ö�nen des Schubkastens bei aktivierter Kindersicherung / Opening the drawer with child safety lock activated

Låsanordning

Aktiverad (på) Avaktiverad (av)
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Barnsäkerhetsspärr 39303 för diskbänkskåp. 
spärren lyfts upp då luckan skall öppnas.

4.8 BArnsPärr i  d iskBänkskåP

4  Detaljmontering

4.9 tätning Av Bottenskydd

På diskbänkskåp ska bottenskyddet i aluminium tätas i skarven mot skåpssidan och skåpsryggen med en silikonsträng. På skåp med 
lådskenor kan man täta utanför lådskenan, alternativt kan man skruva loss lådskenorna och täta bottenskyddet mot skåpssidorna 
och sedan skruva dit lådskenorna igen. 

SIL
ICoNE
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5  Skötselanvisningar

5.1 inredning 5.2 Bänkskivor  -  d iskBänkAr

genom att sköta din nya inredning på rätt sätt håller du den ny och 
fräsch längre. ytorna har olika beläggning och reagerar olika i kontakt 
med rengöringsmedel och kemikalier. Här är några råd som din nya 
veduminredning mår bra av. 

SKÅpSToMMAR
skåpstommarna är uppbyggda av melaminbelagd spånskiva. melaminskiktet 
är hårt och mycket lätt att rengöra. det är dessutom mycket resistent mot 
olika kemikalier.

för rengöring rekommenderas att:
• torka med en fuktig trasa och diskmedelslösning. koncentrerat 
handdiskmedel kan också användas.
• om ytan är mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar 
t-sprit användas.
• Använd aldrig rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller 
liknande som har slipande effekt.
• eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte blir stående 
och tränger in i befintliga skarvar, speciellt gäller detta i luckornas kanter.

MÅLADE oCh MELAMINbELAGDA yToR
rengörs med milda och i hushåll vanligt förekommande rengöringsmedel. 
Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. eftertorka med enbart 
vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. torka sedan med torr 
trasa. Använd aldrig rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller 
liknande som har slipande effekt. Lacknafta eller bensin kan användas för 
borttagning av svåra fläckar. tänk på att alltid torka av under diskbänkskåp 
och luckornas kanter. de är inte avsedda att klara vatten som blir stående. 
Bättringsmåla slagmärken/skador omgående på målade luckor för att 
slippa fuktskador.

LAMINATbÄNKSKIVoR
rengöring 
rengör laminatytan regelbundet med vatten och handdiskmedel. en mjuk 
nylonborste kan användas på svårare fläckar på en laminatyta med struktur. 
Använd aldrig några slipande rengöringsmedel på laminat-ytan som t ex 
skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande. detta kan repa ytan. vid en-
visa fläckar går det bra att använda medel som t-sprit, laminatcleaner eller 
aceton. undvik att koncentrerade mineralsyror och starkt färgande ämnen 
såsom jod, vätesuperoxid och bläck kommer i beröring med plastlaminaty-
tan. dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar.

Laminat är hårt, men mörka och/eller blanka ytor är känsliga för repor. van-
liga köksredskap åstadkommer normalt ingen skada, men ytan kan repas av 
keramiska kärl och vassa verktyg.

DISKbÄNK/LÅDA I  RoSTFRITT STÅL
rengöring 
diskbänkarna är gjorda av rostfritt stål som varken tar åt sig lukt eller smak. 
det är inga problem att behålla sin diskbänk fräsch i flera år, om man bara 
tänker på att skölja och torka av diskbänken efter användning. Låt inte klor-
haltiga vätskor stå i diskhon flera timmar, klor kan skada diskbänken. rostfria 
ytor bör torkas av efter varje användning.
Låt inte vatten eller andra vätskor självtorka på ytan. Använd svamp eller 
disktrasa och vid behov mild såpa/diskmedel och vatten. fläckar som ej för-
svinner vid normal avtorkning kan avlägsnas med mjuk borste eller flytande 
rengöringsmedel för rostfritt stål. Använd ej rengöringsmedel med slipmedel 
eller som innehåller klor, jod, fluor eller kemiska lösningar som påverkar 
rostfritt stål. Använd ej hårda eller vassa föremål, syror, stålull eller liknande.
missfärgning av den rostfria ytan kan även uppstå om ämnen med järninne-
håll får ligga på den fuktiga ytan. även vatten i vissa kommuner kan ge upp-
hov till missfärgning. missfärgningen kommer inte från det rostfria materialet. 
matta partier får tillbaka sin lyster om man strör lite krita och gnuggar med 
mjuk trasa. efter all rengöring skall diskbänken sköljas med vatten och torkas 
av. oBs! det är viktigt att torka och gnugga i diskbänkens längdriktning.
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