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1. Din Marbrè vask har gennemgået omfattende kvalitetskontrol inden den forlod  fabrikken.

2. Inden montering skal vasken kontrolleres for eventuelle fejl og skader. Skader der konstateres 
efter montering, betragtes som skadet ved montering eller ved brug, og er derfor ikke reklamati-
onsberettiget.

3. Ved montering af Marbrè marmor vaske,  bruges der små silikonedråber på kanterne af elemen-
terne og vasken lægges forsigtigt på.

4. Vasken må aldrig bruges som arbejdsbord. Skal der evt monteres fliser/spejle eller andet, skal 
vasken forsvarligt tildækkes. 

5. Montering af bundventilen. Bundventilen må ikke strammes for hårdt. Brug evt anitetssilekone 
til tætning. NB: 2 pakninger - tynd øverst og tyk nederst.

MARMOR VEJLEDNING 

Til bordplader med vaske i Marmor
Ved normal rengøring anvendes universelle rengøringsprodukter,
f.eks. Flydende Ajax eller lignende. Ved kalkfjerning kan du bruge  
afkalkningsmiddel eller husholdningseddike.
Brug altid den blanding, som anbefales af fabrikanten. 

På blanke vaske må du aldrig bruges produkter med slibemidler,  
hverken flydende eller i pulverform.
Der må ikke bruges afløbsrens der indeholder kautisk soda, samt midler 
tilsat blegemiddel som fx klorin.

BLANKE VASKER
Brug Marbrés plejesæt til blanke vaske. Købes hos forhandleren
Antallet af behandlinger er individuelt, afhængig af brug samt  
vandkvalitet, ca. 2-3 gange om året. 

MATTE VASKE
Brug Marbrés plejesæt til matte vaske. Købes hos forhandleren
Antallet af behandlinger er individuelt, afhængig af brug og  
vandkvalitet, ca. 2-3 gange om året.

VEDLIGEHOLDELSE 

MARMOR DOKUMENTATION

MARMOR VASKE 

Alle vores vaske er håndlavet og kan leveres i standardmål eller 
specialmål efter ønske.

Produkterne har en tolerance på -3/+3 mm.

Vi støber vaskene, hvilket betyder, at der godt kan forekomme lidt 
udsving i farverne. 

Billederne er derfor kun retningsvisende. Vi anbefaler, at I besøger 
en forhandler for at se en vask.

Der tages forbehold for trykfejl, konstruktions -og prisændringer.

Der ydes 2 års garanti.

Marmor 24 mm.  

Marmor er et naturmateriale, dannet i havene gennem 
millioner af år. Indholdet af mineraler giver marmor sine 
forskellige farver og hårdhedsgrader. Udover sit klassiske 
udseende er marmor utrolig slidstærkt.  
 
Marmor fremstilles af 80% knust natur-marmor og 
naturlige farvestoffer. For at gøre rengøring og vedlige-
holdelsen nem, behandler vi overfladen med en beskyt-
tende gelcoat. Denne gelcoatet kan fås i både blank og 
matslebet. Tåler kalkfjerner men kun i opløst form.


