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Generelle produktfakta:


INR ARC dusjløsninger er produsert i herdet sikkerhetsglass (S-EN-12150-2).



Hengsler i forkrommet messing.



Øvrige beslag i forkrommet messing.



Magnetlister (kun på enkelte modeller) i PVC-plast.



Alle medfølgende skruer i rustfritt, syrefast stål.



Foringer/pakninger i gummi eller plast.



Håndtak/knotter i rustfritt stål, forkrommet messing, eller aluminium.

Generelt om herdet glass:


Herdet glass er et svært motstandsdyktig og solid materiale som har en innebygget
sikkerhetsfunksjon at det ved knusning deler seg opp i små biter for å unngå skader på
omgivelsene.



Herdet glass er ikke uknuselig selv om det er svært solid. Vær forsiktig med harde støt mot
kantene, og hjørnene av glasset.



Sett aldri ubeskyttet glass direkte på gulvet.



Medfølgende lister må ikke fjernes da dette kan få følger for levetid og garanti.

Gjenvinning:
Alle deler på INR ARC kan gjenvinnes.

Vedlikehold:
Magnetlister byttes ved behov (kun enkelte modeller, service-kit finnes. Se www.inr-as.no for info).
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Renhold:
Rengjøringsprodukter beregnet for bad, eller varmt vann tilsatt oppvaskmiddel, og børste. For
enklere renhold kan glassene med fordel behandles med bil-/båtvoks.
Tips!
Skrap glassveggene med en dusjnal etter bruk.
Skulle glassene være svært tilsmusset, anbefaler vi eddikbaserte rengjøringsprodukter. Vær forsiktig
med rengjøringssvamper, disse kan gi stygge riper/skader i glass, og forkrommede detaljer.

Unngå: Rengjøringsmidler med skure-effekt, eller som inneholder løsemidler! Eks. Klorin, syre og
ammoniakkholdige vaskemidler.

Garanti INR ARC dusjløsninger
Kjøpsloven har fastsatt hvilke rettigheter du har som kjøper av nye produkter.
Loven slår fast at du kan reklamere på såkalte mangler i opptil 5 år etter at kjøpet fant sted.
Vi gir likevel 15 års garanti på ARC dusjløsninger
Garantien omfatter:
Produksjonsfeil og andre kjøpsrettslige mangler.

Garantien omfatter ikke:
Skader som kan relateres til feil bruk, dårlig vedlikehold, feil montert produkt, eller bruksrelaterte
slitasjeskader.

INR Norge A/S | Ollebukta 4 | 3126 Tønsberg | Tel 3333 0200 | ordre@inr-as.no

