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VÄRT ATT VETA INFÖR VALET AV BADRUMSINREDNING

Ta hjälp av din återförsäljare 

Arredos utbud är stort och det finns mycket att välja 
mellan. Ibland är valet enkelt, ibland kan det kännas 
alldeles omöjligt. Tveka då inte att rådfråga våra 
återförsäljare! De kan svara på alla möjliga frågor om 
material och skötsel, ge goda råd om inredning samt 
dela med sig av handfasta tips på hur du kan tänka 
när det gäller planeringen av ditt badrum. 

Tänk efter före
Ett badrum är inget rum man renoverar ofta. 
Var därför noga med vilka val du gör, så du 
känner dig säker på att det kommer att fungera. 
Tänk efter hur du använder badrummet. Är det 
bara du som ska få plats? Eller är ni en hel familj 
som vill kunna duscha, bada och borsta tänderna 
samtidigt? Tänk långsiktigt och välj en inredning 
som du tror att du kommer att trivas med länge. 
Måtten på våra badrumsmöbler är alltid inklusive 
tillhörande tvättställ. 

Montering
Alla våra möbler levereras färdigmonterade. 
Installationsanvisning medföljer varje produkt, 
men går även att hitta på www.arredo.se

Skötselråd
Ta väl hand om din badrumsinredning, så får du 
njuta av den längre!

Badrumsmöbler
Arredo rekommenderar regelbunden rengöring 
med mild tvållösning, eftertorka med torr trasa. 
Använd inte rengöringsmedel som innehåller slip-
medel och/eller frätande ämnen som ammoniak. 
De förstör produktens lyster. Vatten på möbeln bör 
torkas av omgående med torr trasa. Använd aldrig 
rengöringsmedel med alkohol, ammoniak eller 
kalklösande medel på en högblank yta.

Porslinshandfat
Porslinshandfat har en glaserad yta som är lätt att hålla 
ren. Använd vanliga rengöringsmedel. Undvik starka 
syror, till exempel svavelsyra, och starka alkalier, som 
kaustiksoda. Undvik även rengöringsredskap som kan 
repa ytan, till exempel stålull och grön fibersvamp. 

Gjutmarmorhandfat
Rengör dagligen med en mild tvållösning, använd inte 
rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Polera 
upp ditt tvättställ med Clean & Shine, som finns i väl-
sorterade fackbutiker. För att undvika missfärgningar 
är det viktigt att undvika syror, ammoniak, starka ren-
göringsmedel, hårfärgningsmedel och klorin. Undvik 
även vatten som är varmare än 65 grader, då det kan 
orsaka sprickbildningar i ytskiktet.

Badkar
Rengör ditt badkar regelbundet med en mild tvållös-
ning. Använd gärna medel som innehåller carnaubavax 
som gör badkaret lättskött och smutsavvisande. Sådana 
medel finns att köpa i välsorterade fackbutiker.

Duschväggar
Rengör din duschvägg dagligen med vatten och 
gummiskrapa (vitt gummi) eller med fönsterputs och 
mjuk trasa. Är väggen väldigt smutsig rekommenderas 
ättiksbaserat rengöringsmedel. Undvik rengöring med 
slipmedel samt för grov svamp, då detta kan göra 
repor i såväl glas som kromade och borstade detaljer 
och profiler.

Takduschar/blandare
Rengör din dusch med en mild tvållösning, torka ytan 
med mjuk trasa. Använd inte basiska rengöringsmedel, 
sura kalklösande eller rengöring med slipmedel, det 
tål inte ytan. Vid avkalkning: lägg duschhuvud och 
duschhandtag i utspätt ättiksbad ett par timmar. Behövs 
insmörjning, använd endast silikonfett.

Tillbehör
Rengör dina tillbehör regelbundet med en mild tvållös-
ning, eftertorka med mjuk trasa. Undvik rengörings-
medel som innehåller slipmedel och frätande ämnen, 
exempelvis ammoniak, som kan förstöra produkten.


