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Skötselanvisningar, några ord till dig 
 

 

Tack för att du valde Aspen 

 

Vi hoppas att du blir nöjd med din nya badrumsinredning. Som alltid har vi gjort 
vårt bästa för att den ska hålla i många, många år. Även för ögats slitage. 
Badrummet är hemmets mest påfrestande miljö, åtminstone för inredningen. 
Därför behöver badrumsmöbler lite extra vård och omtanke. Ge dem det, och de 
kommer att vara till glädje och nytta i decennier. 
 

 

Porslin och trä 

 

Badrumsmöbler från Aspen består i huvudsak av två material: porslin och trä. Porslin 
är ett naturmaterial av lera, fältspat och kvarts som har blandats och gjutits i formar. 
De slutliga konturerna sätts alltid för hand. Därför blir ytan inte helt slät och kanterna 
inte spikraka. Det ger tvättstället en känsla av levande hantverk. 
Våra trämöbler är klarlackade för att träets naturliga färg ska framträda. Trä mognar  
efter hand och får sin slutliga färg efter ungefär ett år. Naturliga färgskiftningar 
förekommer alltid. Det är det som ger möbeln dess karaktär. 

 

Hur du sköter porslins- och träytor 

 

Porslinstvättställ rengör du med en lätt fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel. 
Svarta streck kan uppstå när porslinet kommer i kontakt med metallföremål. Du kan 
ta bort strecken med ett keramiskt suddgummi. 
Luckor och stommar rengör du, precis som porslinet, med en lätt fuktad trasa 
och ett milt rengöringsmedel. Vatten och stänk bör omedelbart torkas bort med en 
torr trasa. 

 

Hur du sköter glas- och metallytor 

 

Till speglar och glasytor använder du glasputsmedel och trasa. Till aluminiumytor 
använder du en lätt fuktad trasa och en mild diskmedelsblandning (1/8). Kromade 
ytor rengör du med en lätt fuktad trasa. 
Om du behöver byta ut ljuskällorna rekommenderar vi för halogenbelysning 
glödhalogen på max 10 W; för lysrörsbelysning T2 lysrör på 11 W. 

 

Två års garanti 

 

Omkring 90 % av vår produktion sker inom Norden. Det säkerställer att vi kan leva 
upp till våra högt ställda miljö- och kvalitetskrav. Dessutom monteras och packas alla 
möbler i vår fabrik i Jönköping och då gör vi alltid en noggrann kvalitetskontroll. 
För alla våra möbler lämnar vi två års garanti mot tillverkningsfel. 

  


