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Produktinformasjon
Porselensservanter

Servanter og benkeplater i
kompositt (Shape)

Servanter og benkeplater i
glass (Form)
Skapskrog

Hyller
Skuffer og skuffeskinner

Fronter

Dører og hengsler

Topplater og hyller

Servanten er støpt i et materiale bestående av leirmasse tilsatt kisel og belagt med en
glasur som heretter brennes ved ca. 1200 °C. Dermed oppnås en glasert motstandsdyktig overflate som er lett å holde ren.
Shape servanter og benkeplater består av et sterkt akrylbasert homogent
komposittmateriale med matt overflate. For å understøtte det tynne designet, leveres
til kompositt-servanter spesielle skap som er utstyrt med ekstra forsterkning –
forsterkningen er utført i en kraftig lakkert stålprofil. NB. Det tynne designet av
servantene krever at servanten understøttes av skap i full bredde
Servanten i glass er lakkert på baksiden og produsert i et spesielt krystallklart glass
som er mer fargenøytralt enn vanlig floatglass på grunn av lavere innhold av jernoksid.
Servantene er enkle å rengjøre, og overflaten er motstandsdyktig mot vanlige jemikalier.
15 mm overfinert MDF-plate med massive kantlister i tre, lakkert med fuktbestandig
2-komponent lakk som gir en robust og rengjøringsvennlig overflate. Hvit høyglans er
lakkert med fuktbestandig 2-komponent lakk. Skapene er samlet på snekkervis med
not og fjær og leveres ferdigsamlet inklusiv bakbekledning og 3-veis justerbare beslag til
oppheng på vegg.
Alle skap (gjelder ikke servantskap) leveres som standard med hyllebærere i krom og 6
mm krystallklare glasshyller med polerte kanter.
Skuffene har hvite, eksklusive metallgavler med integrert fullt uttrekk, selvinntrekk
og demping. Skuffene er justerbare i tre retninger og leveres med hvit, glisikker
gummimatte. Skuffer med utskjæring til rørføring har integrert romdeler hvor det følger
med et lokk.
15 mm overfinert MDF-plate med massive kantlister i tre, lakkert med fuktbestandig
2-komponent lakk som gir en robust og rengjøringsvennlig overflate. Hvit høyglans er
lakkert med fuktbestandig 2-komponent lakk.
Alle tredører leveres med stabile klipshengsler i metall med integrerte dempere, som
sikrer at dørene lukker mykt og lydløst. Hengslene justeres lett i tre retninger. Alle
dører og fronter er designet med en fasettkant som fungerer som integrert og usynlig
gripekant på dører i høyskap samt over-og underskap.
25 mm sponplate med 3 mm HDF dekklag, som er overfinert og med massive kantlister
i tre, lakkert med fuktbestandig 2-komponent lakk som gir en robust og rengjørings
vennlig overflate. Hvit høyglans er lakkert med fuktbestandig 2-komponent lakk. For
økt styrke er benkeplatene utstyrt med en sarg i høyglanspolert rustfritt stål, rett foran
utskjæringen til servant.
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Konsoller
Speil i tre varianter
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Alle servantskap er samlet med not og fjær, og er som standard uten topp. Leveres med
utskjæring i bakplate, av hensyn til installasjoner. Servantskap med en skuff leveres som
standard med utskjæring i skuffen. 40 cm høye servantskap med to skuffer leveres som
standard med utskjæring i både topp-og bunnskuff. 60 cm servantskap med 2 skuffer
leveres som standard med en bunnskuff uten utskjæring og en toppskuff med utskjæring.
Utskjæringene sikrer plass til vannlåser og rørføring. Mulighet for tilvalg av 230 V
stikkontakt i nederste skuff, i kombinasjon med energibesparende LED-belysning i begge
skuffer. Effekt 2-6 W, avhengig av skuffebredde. Funksjonstid 30 000 timer. Servantskap
med belysning er IP44 godkjent.
Høyglanspolert rustfri firkantet stålprofil med flotte samlinger og matchende dekkapper
dreid i rustfritt stål.
1) Hvitt, høyglanslakkert bakgrunnsbelyst speil -med runde hjørner og bakenforliggende
energibesparende LED-belysning, der lyset passerer gjennom et frostet felt i speilet.
2) Speil med rund Venus-lampe eller vippbar Saturn-lampe har berøringsfri sensor med
innebygget minnefunksjon, samt mulighet for tilvalg av integrert varmefelt slik at du
unngår dugg på speilet.
3) Rammespeil med energibesparende integrert LED-belysning i toppen har også
berøringsfri sensor med innebygd minnefunksjon. Tredelene til rammen er konstruert på
samme måte som skrogdeler, dvs. 15 mm sponplate som er overfinert og med massive
kantslister i tre, lakkert med fuktbestandig 2-komponent lakk. Rammespeilene kan
dessuten suppleres med innebygd, energisparende LED-underlight som gir ekstra god
belysning ned over servanten.
Alle speil leveres inkl. veggbeslag og er IP44-godkjent.
Alle speilskap leveres som standard med integrert stikkontakt og berøringsfri sensor
bryter med minnefunksjon, samt dempede dører. Det medfølger et rundt forstørrelses
speil (forstørrer 5X) som du kan plassere i ønsket høyde. Speilskapene har miljøvennlig
speilfolie som bakplate, med matchende dekkappe og leveres med 6 mm flyttbare ,
krystallklare glasshyller som gir et lyst og flott utseende.
Alle speilskap er IP44-godkjent og leveres med enten den runde Venus-lampen eller
den vippbare Saturn LED-lampen. Speilskapene kan dessuten suppleres med innbygd,
energisparende LED-underlight skinne, som gir ekstra god belysning ned over servanten.
”Mobile” håndkledeholder, hyller og veggskinner i hvit høyglanslakk, mørk eik eller lys
eik. Metalldeler i rustfritt stål. Romdelere til skuffer i matt hvitlakkert MDF. Til hver
romdeler følger det med et lokk. Solide flettekurver i naturfarget fletting som er bygget
rundt et pulverlakkert stålstativ. Hvite stablebare akrylkassetter til speilskap, skuffer og
skap. Uttrekksbrett til høyskap i matt hvitlakkert MDF.
Finérretning på frontene følger lengderetningen på emnene. Dvs. en høyskapsdør har
loddrett finerretning, en skuffefront har derimot vannrett finerretning. Trefinéren som
brukes er europeisk eik. Kjennetegn ved treprodukter er variasjonene i struktur og
farge. Det kan derfor forekomme naturlig variasjon i finér eller farge, som ikke kan
betegnes som en feil på produktet.
NB! Ekte trefinér absorberer sollys, og man vil derfor oppleve fargeendringer over tid.
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Vedlikehold
Generelt

Porselensservanter

Rengjøringsveiledning til
lakkerte overflater

Les alltid vedlikeholdsveiledningen som følger med møblene ved levering. Les
alltid bruksanvisning og varedeklarasjon på rengjøringsmidler innen de tas i bruk.
Rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller syrer skal unngås. Sørg alltid for
at servant og møbler er tørre etter bruk. Dette vil lette rengjøringen betydelig og du
unngår eventuelle fuktskader på møblene. Sørg for at møblene ikke monteres i våtsone,
og at de ikke er i direkte kontakt med f.eks våte dusjforheng.
https://www.dansani.no/produkter/teknisk-info/vedlikeholdsveiledninger
Kalkavleiringer kan minskes ved å rengjøre servanten ofte, og vi anbefaler rengjøring
med alminnelig såpevann og tørking med ren myk klut. Aggressive rengjøringsmidler som
inneholder sterke oppløsningsmidler som syre, klor, ammoniakk, avløpsrens, kaustisk
soda eller slipemidler må under ingen omstendigheter brukes. Skuresvamper frarådes
også. Servanten bør ikke utsettes for vann som er varmere enn 65 °C da glaseringen
ellers kan krakelere.
Til daglig renhold av servanter anbeles Clean & Shine, en mild såpe tilsatt polérmiddel,
som bidrar til å holde overflaten blank og fri for riper.
Vi anbefaler rengjøring med en myk klut hardt vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt
universalrengjøringsmiddel. Til slutt tørkes det med en fuktig klut vridd opp i rent vann
for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder og striper. Tørre kluter og
papirservietter bør unngås til møbler med matte overflater og høyglansoverflater, da
det kan risse overflaten. Er møbelet blitt ekstra tilfettet eller tilsmusset, anbefaler vi
følgende fremgangsmåte.:
• Bruk et rengjøringsmiddel i sprayform spesielt egnet til badet, som fjerner fett og
typisk også kalkflekker. I de fleste dagligvarebutikker kan det kjøpes et produkt som
egner seg godt til å fjerne fett og kalkflekker.
• Rengjøringsmiddelet sprayes på en fuktig myk klut, deretter rengjøres overflaten.
Det må under ingen omstendigheter sprayes direkte på møbelet, og vi fraråder
dessuten å gni voldsomt i lakken da det kan gi skjolder og skader.
• Heretter tørkes overflaten ren med en klut vridd opp i rent vann for å fjerne
rengjøringsmiddelet. Skjolder og striper i lakken unngås herved.
• Vi anbefaler at rengjøringsmiddelet brukes på lakken i maks 5 minutter, da mer tid
kan gi skader.
• Se for øvrig veiledning på rengjøringsmiddelet og test evt. på et ikke synlig sted, som
på innsiden av fronten, før det brukes på synlige steder.
Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke
oppløsningsmidler må ikke brukes, da de skader møblene. Møbelpolish, aceton, sprit,
rensebensin og skuresvamper må under ingen omstendigheter brukes.
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RENGJØRING:
Vi anbefaler rengjøring med en myk klut vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt
universalrengjøringsmiddel. Møbler med strukturerte overflater rengjøres best på langs
av strukturen for å fjerne evt. smuss. Heretter tørkes de over med en fuktig klut vridd
opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder eller
striper. Til slutt fjernes overskytende vann med en myk klut. Rengjøringsmidler
med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må
ikke brukes, da de skader møblene. Bruk av møbelpolish, aceton, rensebensin samt
skuresvamper frarådes også på det kraftigste.
PLEIE:
Finerte møbler fra Dansani er lakkert med fuktbestandig tokomponentslakk,
men følgende pleieveiledning vil friske opp gløden i treet samt ha en mettende og
vannavstøtende effekt. Det anbefales å behandle møblene en til to ganger i året etter
behov. En fargeløs vaselinolje uten herdemiddel brukes. Oljen kan også kalles parafinolje,
men det er viktig at den er fargeløs. Følgende fremgangsmåte anbefales:
• Overflaten tørkes for støv med en hardt oppvridd klut, så den fremstår ren.
• Vent 5 – 10 min så overflaten fremstår tørr.
• Ta oljen på en bomullsklut (den skal være god og våt). Påfør oljen i et tynt lag med
sirkulerende bevegelser så den blir gnidd godt ned i de åpne porene.
• La overflaten hvile i 3-5 minutter og tørk deretter med en tørr klut, først i
sirkulerende bevegelser, og avslutt med å tørke på langs av årene så den fremstår
tørr på overflaten. Overflaten vil nå fremstå gyllen.
• La igjen overflaten hvile i 5 – 10 min., og tørk med husholdningspapir på langs av
årene. Det er viktig at det ikke brukes fargede papirkluter da de kan gi flekker.
Det er viktig at det ikke er oljerester igjen på overflaten da det på sikt gir en klisset
overflate.
For speil uten ramme anbefales rengjøring med vanlige glassrensprodukter, samt
bruk av en myk Microfiberklut for optimalt resultat. Etter rengjøring anbefales det
å tørke grundig av speil samt hengsler på speilskapet, slik at overskytende rester av
rengjøringsmiddel fjernes. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel
eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes da det kan ripe speilet.
Skuresvamper og papirservietter frarådes også grunnet risiko for riper. For rammespeil
er det viktig at det ikke brukes spritbaserte rengjøringsmidler som kan komme i
kontakt med rammen. Enkelte glassrensprodukter inneholder sprit og må ikke brukes da
overflaten kan skades. Det anbefales å bruke en myk mikrofiberklut vridd opp i varmt
vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel, og deretter tørke med en tørr myk
mikrofiberklut.
Vi anbefaler rengjøring med en myk klut oppvridd i varmt vann tilsatt et mildt
universalrengjøringsmiddel. Heretter tørkes det med en fuktig myk klut oppvridd i
rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder eller striper. Til slutt
tørkes overflaten med en myk mikrofiberklut.
Bruk aldri rengjøringsmidler med syre, slipemidler eller andre sterke oppløsningsmidler
samt skuresvamper da det kan ødelegge overflaten. Grove kalkavleiringer kan normalt
fjernes med en eddik-/vannoppløsning.
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