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VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 
 

Længe leve dit nye ATOM by FUMAC møbel! 
Tillykke med dit nye ATOM by FUMAC designmøbel! Tak fordi du valgte os.  

Vi håber, at du bliver glad for dit nye møbel.  

 

Møblerne er enten lakeret eller grundbehandlet med olie eller sæbe. Følg nedenstående 

vejledning, når du skal rengøre og pleje dit nye designmøbel fra ATOM by FUMAC – så får du 

glæde af det i rigtig mange år. 

 

Lakerede overflader  
Almindelig rengøring foretages med en ren, tør klud eller en klud, der er opvredet i rent vand, 

efterfulgt af aftørring med en ren, tør klud. Snavsede overflader rengøres med en klud, der er 

opvredet i en sæbeopløsning (1/1 dl sæbespåner til 1 liter vand) eller i vand tilsat flydende 

opvaskemiddel (max. 1 tsk. til 1 liter vand). Omgående eftertørring med en ren, tør klud. 

Farvede mærker efter sko fjernes med renset benzin. 

 

Sæbebehandlet overflade  
Almindelig rengøring foretages med en ren, tør klud. Snavsede overflader aftørres med en klud, 

der er opvredet i en sæbeopløsning (1/1 dl. sæbespåner til 1 liter vand). Brug ikke brun sæbe. 

Alle sæberester fjernes med en ren, tør klud. Grundig rengøring foretages ved afsæbning af 

hele overfladen med en blød børste og omgående aftørring med en klud, der er opvredet i 

opløsningen. Vanskelige pletter kan fjernes med renset benzin. Endetræ må ikke suge væske, 

hvorfor det kun må tørres let over. Når træet har været behandlet, kan træfibrene “rejse” sig, 

hvorefter man kan slibe let langs ad årerne med fint sandpapir (nr. 220). Slib ALDRIG på tværs 

af årerne samt brug ALDRIG ståluld. Det anbefales at sæbebehandle toppladen inden 

ibrugtagning. 

 

Oliebehandlet overflade  
Almindelig rengøring foretages med en klud opvredet i varmt vand. Svære pletter fjernes med 

sulfo, dette vil dog opløse olien, derfor bør oliebehandlingen altid gentages efter brug af sulfo. 

Møbelolien påføres jævnt, fordelt med en blød klud eller svamp i træets åreretning. Efter ca. 2-

3 timer kan træet poleres med en tør klud. Ved behov for mellemslibning benyttes fint 

sandpapir (nr. 220). Slib ALDRIG på tværs af årerne og brug ALDRIG ståluld. 
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MONTAGEVEJLEDNING 
 

Montagekit 
Sammen med dit nye ATOM by FUMAC møbel følger et montagekit pr. reol/skab  

bestående af  

 Vægbeslag 

 2 stk. skruer 

 2 stk. rawplugs 
Sættet er et standardkit beregnet til montage på stenvæg. Såfremt væggene er af et andet 

materiale - f.eks. gips, beton e.lign., skal et andet montagekit anvendes. Forhør dig i dit 

nærmeste byggemarked.  

 

OBS! Max. belastning pr. skab 40 kg. 

 

Justering af låger/hængsler 
1) Sidejustering: Løsn spændeskruen (A). Juster hængslet med 

skrue (B) og spænd skrue (A) igen.  
2) Dybdejustering: Løsn spændeskruen (A). Skub hængselsarmen 

fremad eller bagud. Spænd skruen (A) igen.  
3) Højdejustering: Løsn begge monteringsskruer (C). Juster 

højden. Spænd begge monteringsskruer (C) igen. 

 

Underskab – 80 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Underskab – 61 cm  
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