
Vedligeholdelsesvejledning 
 
 
Glatte/træstruktur fyldninger 
Låger, skuffer m.v. der er melaminbelagte, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring 
foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som 
ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt 
opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud, microfiberklude kan anbefales. 
Farvede mærker fra sko eller lignende kan forsigtigt fjernes med sprit. Tør efter med en fugtig klud. Undgå at 
behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handelen, da visse af 
disse midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter 
fortynding med vand. Dampafgivende produkter må ikke stilles op af skabene. 
 
Malet glas / Satineret glas 
Rengøringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 
teskefuld pr. liter vand).  
 
Inventar 
Overfladen på hylder består af melamin, som er meget slidstærk. Rengøringen foretages med en klud, 
opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Særlig vanskelige 
pletter kan forsigtigt fjernes med sprit. 
  
Indeklima/ventilation 
Skabene må ikke udsættes for vedvarende kontakt med vand. Vandstænk m.m. bør straks aftørres. For at 
undgå fugtskader på skabene er omhyggelig udluftning påkrævet, specielt i vådrum. I vådrum må gavle ikke 
placeres direkte på gulv. Deres nye skab holder såvel boligministeriets krav samt kravene fra Dansk Indeklima 
Mærkning. For at sikre et godt indeklima bør der i hvert beboelsesrum være en samlet udskiftning af luften 
på mindst 0,5 gange i timen. Tilførsel af frisk luft gennem vinduer, døre eller udluftningsventil. Bad og toilet 
bør have udsugning på mindst 15 l/sek. (54 m3/time).  
I øvrigt henvises til krav beskrevet i bygningsreglement (eller lokale regler). 
 
Bevægelige dele 
Tophjul og bundhjul på skydedøre, udtræk til skuffer, hylder etc. samt styr/skinner ved skrådøre, rengøres 
under almindelige dagligdags rengøring med støvsuger. Der vedligeholdes efter behov med smøring af 
bevægelige dele med syrefrit olie (symaskineolie). Bemærk at hvis der spildes olie eller gives for meget, skal 
dette straks aftørres det berørte emne. Olie kan afgive fedtpletter og være vanskelige at fjerne 
efterfølgende. Bundhjulene i skydedørene anbefaler vi at rengøre minimum 1 gang årligt.  
 
Aluminium 
Aluminium rengøres med lunken vand og hårdt opvredet klud. Der efterpoleres med tør fnugfri bomuldsklud 
eller mikrofiber klud. Bemærk at aluminium ikke kan tåle syre og derfor må der ikke benyttes syreholdige 
produkter.  
 
Gulvskinne 
For at undgå defekte bundhjul og døre der kører dårligt, støvsuges spor i gulvskinnen jævnligt. Sidder skidtet 
fast i sporet på gulvskinne, kan en grydesvamp med fordel anvendes. Eventuelle mærker/pletter efter 
støvsugerens plastichoved, kan fjernes med almindeligt viskelæder.  
 
Justering af bundhjul 
Det kan være nødvendigt at efterjustere højden, specielt ved døre med softluk. Da lysmålet kan ændre sig 
med tiden, er det vigtigt at justere bundhjulene ad flere omgange. 


