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Produktinformasjon
Servanter i porselen

Zaro 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.
Komposittservanter og
Komposittservanter består av et sterkt polyesterbasert homogent komposittmateriale
benkeplater
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.
Servanter i glass
Dansani glasservant har hvitlakkert 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.
Servantene er uten oveløp. Derfor anbefales bunnventil som ikke kan lukkes, eller
NB! Spesielt for:
bunnventil push-open uten overløp til baderom uten gulvavløp. Dersom baderommet har
Canto porselensservant
gulvavløp og man ønsker servantbatteri med oppløftventil, benyttes medlevert distansering.
Fresco glasservant
Marcato og Sonate
komposittservanter
Skap

Fronter

Dører
Skuffer

16 mm glatt overfinert MDF plate med massive kantlister i tre, lakkert med fuktbestandig
tokomponentslakk. Hvit matt, og sort eller grå gummi er lakkert med fuktbestandig
tokomponents polyuretanlakk. Skapene leveres ferdig sammensatt inkl. bakplate og med
opphengsbeslag for montering på vegg. Alle skap leveres med 5mm glasshyller med polerte
kanter, og hyllebærere i krom (gjelder ikke servantskap).
22 mm overfinert MDF plate med massive kantlister i tre, lakkert med fuktbestandig
tokomponentslakk. Hvit matt, og sort eller grå gummi er lakkert med fuktbestandig
tokomponents polyuretanlakk. Frontene har integrerte grep.
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. De er med fullt uttrekk,
selvinntrekk og demping, som sørger for at skuffene lukker mykt og lydløst. Skuffene er
fullt justerbare. Sklisikre alufargede gummimatter er standard i servantskap. Mulighet for
tilvalg av energibesparende LED-belysning i begge skuffer.
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Speil med loddrett
integrert lys

Speil med vannrett
integrert belysning

Solo vendbart speil med
integrert belysning
Rund speil med integrert lys

Dansani AS
Karoline Kristiansens vei 8
N-0661 Oslo
Tel. +47 23 05 21 50
Fax +47 23 05 21 51
Fnr. NO 961621615 MVA
www.dansani.no
mail@dansani.no

Speil med integrerte vertikale lysfelter i sidene. 2*7,2 W LED.
Leveres i 60/80/100/120 cm bredde. IP44
Lysstyring med av/på bryter, trinnløs demping og fargetemperaturstyring
av lyset (2100-6500K). Mulig tilvalg av varmefelt mot dugg på speilet.
Speil med integrerte horisontale lysfelt i topp og bunn. 2*3,4-14,6W LED
avhengig av speilets bredde. Leveres i 40/60/80/100/120/160 cm bredde. IP44
Lysstyring med av/på bryter, trinnløs demping og fargetemperaturstyring
av lyset (2100-6500K). Mulig tilvalg av varmefelt mot dugg på speilet.
Ovalt speil med integrert lysfelt rundt kanten. Kan dreies for montering i ønsket retning.
18 W LED (3150K). IP44
Speil ø60, ø75 eller ø90 cm med koronabelysning. LED 13-20W, 3150K

Rammespeil med lys

Speil med profilert antikk sølv ramme, og integrert belysning rundt speilet innenfor
rammen. 26-37W LED (3300K) avhengig av speilets bredde.
Mulig tilvalg av varmefelt mot dugg på speilet. Leveres i 80/100/120 cm bredde.
Kan moteres horisontalt (IP44) eller vertikalt (IP21)
Speil med Saturn LED-lampe Speil med avrundete hjørner og Saturn 7,1 W LED-lamper i topp av speilflaten. inkl.
veggbeslag. Leveres i 40/60/80/100/120/160 cm bredde. IP44
Lysstyring med av/på bryter, trinnløs demping og fargetemperaturstyring
av lyset (2100-6500K). Mulig tilvalg av varmefelt mot dugg på speilet.
Speil med avrundede hjørner Speil med avrundete hjørner og driver til LED-lamper. inkl. veggbeslag.
LED-lamper i flere design. Leveres i 40/60/80/100/120/160 cm bredde. IP44
Lysstyring med av/på bryter, trinnløs demping og fargetemperaturstyring
av lyset (2100-6500K). Mulig tilvalg av varmefelt mot dugg på speilet.
Speilskap med integrert lys
Leveres som standard med 1 stk 230 V stikkontakt (Maks belasting 2200W).
Sider med 16 mm melaminbelagt MDF plate. Topp og bunn er alufarget.
Integrert belysning i topp og bunn, 2*8,4-15W LED avhengig av speilskapets bredde.
Lysstyring med av/på bryter, trinnløs demping og fargetemperaturstyring av lyset (21006500K). Leveres i 60/80/100/120 cm bredde. IP44
Speilskap uten belysning
Leveres som standard med 1 stk 230 V stikkontakt (Maks belasting 2200W).
Sider med 16 mm melaminbelagt MDF plate. Topp og bunn er alufarget.
Mulighet for tilvalg av energibesparende LED underbelysning. og eksterne LED-lamper.
Lysstyring med av/på bryter, trinnløs demping og fargetemperaturstyring av lyset (21006500K). Leveres i 60/80/100/120 cm bredde. IP44
Toppmontert belysning til
• Venus rund 6,5 W LED (2100-6500K).
speil eller speilskap (tilvalg)
• Jupiter rund 5,8 W LED (2100-6500K).
• Stratos 4,4-12,9W LED (2100-6500K).
Bredde 40/60/80/100/120 cm Lyser opp- og nedover.
• Saturn (kun til speilskap) 7,1W LED (2100-6500K)
Alle lamper er IP44 godkjent
Installasjon
Dansani anbefaler bruk av autorisert installatør.
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Kobling av speilskap

Dansani AS
Karoline Kristiansens vei 8
N-0661 Oslo
Tel. +47 23 05 21 50
Fax +47 23 05 21 51
Fnr. NO 961621615 MVA
www.dansani.no
mail@dansani.no

Produkter med stikkontakt skal kobles til en kurs med en sikring på max. 10A. Produktgarantien bortfaller dersom produktet overbelastes og dermed beskadiges, som følge av
tilslutning til større sikring. Det må ikke tilsluttes produkter med større effekt enn max
2,2kW, som angitt på speilskapet. Dersom speilskapet har to stikkontakter må samlet
belastning ikke overstige 2,2kW.

Vedlikehold
Generelt

Treprodukter generelt

Marmorservanter

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 i lakkerte overflater.
https://www.dansani.no/produkter/teknisk-info/vedlikeholdsveiledninger
Zaros tresorter kommer fra bærekraftig skogbruk. Kjennetegn ved treprodukter er
variasjon i struktur og farge. Det kan derfor forekomme naturlige avvik i finér eller farge,
som ikke kan betegnes som feil på produktet.
NB! Ekte trefinér absorberer sollys, og man kan derfor oppleve fargeendringer over tid.
TÅLER:
Servanten tåler rengjøringsmidler og andre væsker, som normalt finnes i baderom.
TÅLER IKKE:
Skurepulver med slipemiddel, syre, klorin, ammoniakk, avløpsrens som inneholder kaustisk
soda.
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.

Garanti

Det er 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil.
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