SKÖTSEL & UNDERHÅLL
Packa upp direkt
Alla delar kontrolleras noga av oss i samband med avslutad tillverkning. Mindre
delar packas därefter tillsammans med papper emellan sig och plast i hörn, samt i
vissa fall runt om. Större delar skyddas med plast i hörn. Emballaget är endast
till för att underlätta hantering vid in- och utlastning från lastbil och ska ej
ses som skydd efter leverans. Avemballera därför alltid delarna i nära anslutning
till leveransen och syna godset noggrant.
Skulle en dold transportskada upptäckas måste detta meddelas oss med beskrivande
text och bild till din säljare eller info@jarfallakok.se inom 5 dagar från
mottagandet.
Monterad del betraktas alltid som godkänd, i sitt leveransskick, vid monteringens
början. Eventuella skador i form av repor, avskavningar eller slagmärken anses
därefter vara monteringsskador.
Om montering inte kan utföras i anslutning till leveransen, och delarna ska
förvaras en tid, undvik då att luta flertalet delar mot varandra och säkerställ att
underlaget de står/vilar mot är mjukt och rent. Långa delar över 1m ska förvaras
plant.
Rengöring fronter & passning
Fronter och passning rengörs med en lätt fuktad trasa som vid behov kompletteras
med ett milt rengöringsmedel. Viktigt att medlet ej innehåller slipmedel eller
ammoniak, undvik skurmedel – detta skadar lacken.
Om det blir spår av trasan, torka igen och eftertorka med en torr trasa.
Diskmaskin
När diskmaskin öppnas efter klart program måste hela luckan öppnas tills den heta
vattenångan avdunstat för att undvika fuktskador på intilliggande fronter. Stäng
därför av funktionen ”automatisk lucköppning” på din diskmaskin.
Rengöring knoppar & handtag
Rengör med en ren, fuktig och väl urvriden trasa. Rengöringsmedel bör inte användas
då de kan ha en slipande effekt som kan skada ytan.
För underhåll av lädret på helt eller delvis läderbeklädda handtag kan läderbalsam
användas. Lädret blir då mindre känsligt för fukt och fläckar, men tänk på att
ljusare läder då får en något mörkare ton.
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Vid skada i lack
Om front eller passning skadas och får ett urslag/jack i lacken måste den råa MDF
ytan mättas med färg omgående.
För egen bättring köps färg hos en färghandlare i den NCS-kod delarna lackats i.
För delarnas NCS-kod, se det beställningens tillhörande produktionsunderlag.
Är det en större skada och egen bättring inte är ett alternativ, maila oss en
närbild och en helhetsbild på delen samt storlek på skadan till din säljare eller
info@jarfallakok.se, så återkommer vi med prisuppgifter för åtgärd.
Efterjustering
Tänk på att fronter efter användning kan sätta sig, viss efterjustering av gångjärn
och lådor kan därför behöva göras.
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