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Produktinformasjon
Servanter i porselen

YOU porselensservanter består av ekte sanitærporselen, som er et sterkt keramisk materiale bestående av en leirmasse tilsatt kisel og belagt med en glasur. Når det brennes ved
ca. 1200°C smelter glasuren til en hard, glatt, blank og rengjøringsvennlig overflate.
Servanter i helstøpt marmor Servantene er støpt i Marmite, spesielt utviklet til fremstilling av sanitærprodukter.
Marmite er et komposittmateriale, bestående av mineralpulver, polyester og bindemidler.
Støpes i lukkede former, og overflatebehandles med en høyglans NPG-basert gel-coat i en
tykkelse på minst 0,5 mm.
Servanter i glass
Dansani glasservant har lakkert bakside, og er produsert i et særlig klart og eksklusivt
glass, som er mer fargenøytralt enn vanlig floatglass på grunn av lavere innhold av jernoksid.
Dansani glasservanter er enkle å rengjøre, og overflaten er resistent overfor alminnelige
kjemikalier. Overflaten er pulveretset for et matt uttrykk.
Benkeplater og servanter
Komposittservanter består av et sterkt polyesterbasert homogent komposittmateriale
i kompositt
med matt hvit overflate. For å understøtte det tynne designet, leveres til komposittservanter 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.
Benkeplater i marmorlook
Laminert, keramisk benkeplate bestående av naturlige råmaterialer som gir en sterk og
rengjøringsvennlig overflate. Det innovative utseende oppnås gjennom en kombinasjon av
utsøkt marmordesign, digital teknologi og en blank finish.
NB! Spesielt for:
Servantene er uten oveløp. Derfor anbefales bunnventil som ikke kan lukkes, eller
Edge og Arc porselensservanter
bunnventil push-open uten overløp til baderom uten gulvavløp. Dersom baderommet har
Largo glasservant
gulvavløp og man ønsker servantbatteri med oppløftventil, benyttes medlevert distansering.
Marcato og Sonate
komposittservanter
Skap
16 mm melaminbelagt sponplate med ABS-kanter. og PU-lim. Hvit
matt og spesialfarge er lakkert med fuktbestandig tokomponent-lakk
som gir en robust og rengjøringsvennlig overflate Skapene montert, inkludert bakside
og justeringsbeslag til montering på vegg. Servantskap leveres som standard med
aluminiumsfarget bunn og bakplate. Høyskap og overskap leveres dessuten som standard
med 4 og 6 mm glasshyller i tonet, grå farge med polerte kanter.
Fronter
URBAN YOU:
Frontene ligger utenfor sidene og er i 19 mm, melaminbelagt sponplate med ABS-kanter.
Hvit matt og valgfri farge er lakkert med fuktbestandig tokomponent-lakk.
CLASSIC YOU:
Frontene ligger innenfor sidene av skapene og leveres med ramme eller glatt utgave i 18
mm MDF-trefiberplater, lakkert med fuktbestandig tokomponent-lakk
VINTAGE YOU:
Frontene ligger innenfor sidene, er buede og leveres i en glatt eller rillet utgave i 21 mm
MDF-trefiberplate, lakkert med fuktbestandig tokomponent-lakk
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Dører
Skuffer

Speil med forskjellige
lyskilder
Rund speil med LED-lys
Speilskap

Toppmontert belysning til
speil eller speilskap (tilvalg)
Lysstyring

Rombelysning

Installasjon

Alle dører leveres med metallklipshengsler som kan justeres i tre retninger, samt dempere
som sikrer at dørene lukkes mykt og lydløst.
Skuffene har metallgavler med integrerte skuffeskinner. Øverste skuff er med utskjæring
for rørføringen. De er med fullt uttrekk, selvinntrekk og demping, som sørger for
at skuffene lukker mykt og lydløst. Skuffene er fullt justerbare. Mulighet for tilvalg av
energibesparende LED-belysning i skuffer, samt 230V stikkontakt (maks belastning 2200W).
Speilene leveres med integrert LED-belysning eller ved å legge til forskjellige eksterne
lamper. Alle speil leveres inkludert veggbeslag.
Rundt speil ø60, ø75 eller ø90 cm med integrert lysfelt for korona-lys rundt kanten.
13-20 W LED (3150K). IP44.
Alle speilskap leveres som standard med lysstyring, integrert stikkontakt og berøringspanel,
samt doble speildører med regulerbare hengsler som sikrer at dørene lukkes mykt og
lydløst. Topp-, bunn- og bakplater er aluminiumsfargede. Ekstravalg for plassering av
stikkontakter på venstre side, innebygget energisparende LED sidebelysning og LED
underlys kan kjøpes for enkelte modeller.
• Lyra 5 W LED (2100-6500K).
• Jupiter 5,8 W LED (2100-6500K).
Alle lamper er IP44 godkjent
Speil og speilskap med lysstyring er med 12V lyssystem, som gir deg følgende muligheter:
1. Lysstyring som husker siste innstilling:
- Tenn- og slukkfunksjon
- Trinnløs demping med 4 forhåndsinnstillinger
- Trinnløs fargetemperaturstyring av lyset (2100–6500 K)* med 4 forhåndsinnstillinger
2. Svært god fargegjengivelse (Ra 90+)
*) 2100 K er svært varmt, nesten rødlig lys og 6500 K er svært kaldt, nesten blålig.
Taklampene Jupiter, Jupiter pendel samt Lyra pendel er alle en del av det standardiserte
350 mA-systemet med 3150 K, men kan i tillegg dempes ved bruk av demper ved bryteren
til rombelysningen. De kan også brukes sammen med produkter med lysstyring, men
jevnheten i lyset er da avhengig av brukerens lysinnstillinger.
Dansani anbefaler bruk av autorisert installatør.

Vedlikehold
Generelt

Sørg for at servanter og møbler er tørre etter bruk. Dette vil forenkle renholdet betydelig,
og motvirke eventuelle fuktskader. Sørg for at møblene ikke monteres i våtsone, ikke
utsettes for vannsprut fra dusj, eller ikke er i direkte kontakt med f.eks våte dusjforheng.
Les alltid bruksanvisning og varedeklarasjon på rengjøringsmidler innen de tas i bruk.
Rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller syrer skal unngås.
La aldri vann fra dusjen sprute på møblene. Bruk aldri skurepulver med slipemiddel,
møbelpolish, ammoniakk eller lignende, da disse kan bryte ned lakken eller ripe overflaten.
Aceton, tynnere eller andre sterke løsemidler som sprutes på overflaten, skal straks tørkes
bort for ikke å sette merker.Vær forsiktig med bruk av rengjøringsverktøy med skarpe
kanter, da disse kan forårsake riper.
https://www.dansani.no/produkter/teknisk-info/vedlikeholdsveiledninger
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Skifte av lyskilde

Garanti

RENGJØRING:
Det anbefales “Clean & Shine” - en konsentrert og effektiv voksshampo, som renjgør og gir
servanten en beskyttende og skinnende overflate.
Bruksanvisning: Ta en ren og lettfuktet klut eller en svamp med litt “Clean & Shine” og
gni inn hele servantens overflate. Skyll av med rent vann, og tørk av med en ren klut.
Servanten er nå god som ny. For både helstøpte marmorservanter og porselensservanter
gjelder at de kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler uten slipemiddel.Ved bruk
av bilshampo med voks oppnås en kalkavvisende overflate på både servant og møbel.
Marmorservanter bør også poleres opp med bilvoks for å opprettholde glansen i gel-coat
belegget. Følg bruksanvisningen på det anvendte produkt.
Det er normalt ikke behov for å skifte LED lyskilde, med levetid på 40.000 timer
Lysmengden avtar gradvis noe over tid. I tilfelle overbelastning av LED-driver til LED-lys,
aktiveres en innebygd termosikring. Slå av bryteren og la termosikringen avkjøle. Etter
1 time prøver du å tenne lyskilden igjen. Dersom det ikke virker, skal forhandler kontaktes.
Det er 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil.
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