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FDV DOKUMENT - INR DUSJLØSNINGER
OMFATTER: ARC OG LINC MED UNDERSERIENE FRAME OG FLEX, EDGE OG EPIC

INR dusjløsninger er produsert i 6, 8 eller 10 mm herdet sikkerhetsglass (S-EN-12150-2).

ARC ORIGINAL / ARC FRAME
Hengsler i PVD-legert, pulverlakkert eller forkrommet rustfritt stål.
Støttestag i PVD-legert, pulverlakkert eller forkrommet rustfritt stål. 
Øvrige beslag i PVD-legert, pulverlakkert eller forkrommet rustfritt stål. 

LINC ORIGINAL / FLEX
Profiler i polert, matt børstet, hvitlakkert eller svart anodisert aluminium.
Støttestag i polert, matt børstet, hvitlakkert eller svart anodisert aluminium.
Øvrige beslag i polert, matt børstet, hvitlakkert eller svart anodisert aluminium.

EDGE
Anodiserte aluminiumsprofiler/detaljer i Onyx (sort) og Stone (stainless). Detaljer i rustfritt stål.

EPIC
Profiler i polert aluminium med detaljer i rustfritt stål.

GENERELT
Tetningslister i PET eller PVD-plast. 
Øvrige skruer i rustfritt stål.
Hengsler i et stykke aluminium, foring i POM-plast, og kapsling i rustfritt stål (LINC). 
180˚ åpningsvinkel (tilvalg på enkelte modeller). 
Mekanisk hev og senk funksjon for enklere åpning av dør (EDGE/LINC). 

GENERELT OM HERDET GLASS
Alle våre glass er herdet, noe som gjør dem betydelig sterkere enn vanlig glass. Om uhellet skulle være 
ute og glasset går i stykker, så granulerer glasset og danner små, butte biter i stedet for skarpe glasskår. 
Alle dusjveggene er CE-merket. Herdingen gir glasset en spesiell overflatespenning, og etter herdingen 
er det ikke mulig å skjære eller tilpasse glasset uten at det granulerer. Derfor må glasset skjæres i eksakte 
 mål og hulltaking for grep eller håndtak må gjøres før herdingen.

Selv om herdet glass er svært solid skal det behandles som glass. Svake punkter er hjørner og kanter, 
og man skal derfor aldri sette ubeskyttet glass ned på gulvet. Får man en skade i glasset i form av et skår 
eller en sprekk, så må glasset erstattes. Slike småskader kan utvikle seg over tid, og glasset kan granulere 
ved bruk.

INSTALLASJON
Produktet skal installeres som beskrevet i monteringsveiledningen. Om produktet installeres eller brukes 
på andre måter enn beregnet, kan det påvirke garantien.  Vi anbefaler bruk av en profesjonell installatør.

PRODUKTINFORMASJON
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RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

RENGJØRING
Dusjene rengjøres med vanlige rengjøringsmidler til bad, men vær nøye med å lese produsentens  
anbefalinger på svært sterke produkter. Skulle glassene være svært tilsmusset av f eks kalk, kan vi i stedet 
anbefale eddikbaserte rengjøringsprodukter, eller vanlig husholdningseddik som varmes opp til 50° og 
gnis på flekkene. La virke i noen minutter og skyll av. Vær forsiktig med rengjøringssvamper, rengjørings-
midler som inneholder slipemidler, og syrebaserte rengjøringsmidler. Disse kan gi stygge riper/skader i 
glass, på profiler, og polerte og børstede detaljer.
Glass med overflatebehandlingen Timeless® gjør renholdet enklere. Disse rengjøres på samme måte 
som øvrige glass.

VEDLIKEHOLD
INR dusjvegger er tilnærmet vedlikeholdsfrie, men for at dusjen skal holde seg like pen i alle år har vi 
laget ferdige service-sett til en rimelig penge som inneholder magnetlister og tettelister som er til- 
gjengelig gjennom INRs forhandlernett. Listene er enkle og bytte. På LINC Flex dusjdører må hengselet 
for foldedøren smøres med et silikonbasert smørefett ved behov. For et enklere renhold kan glassene 
også påføres bil- eller båtvoks som gir en mer smussavvisende overflate.

GARANTI 
Forbrukerkjøpsloven regulerer hvilke rettigheter du har som kjøper av nye produkter. 
Loven slår fast at du kan reklamere på såkalte mangler i opptil 5 år etter at kjøpet fant sted.
Vi gir likevel 15 års garanti på INR dusjløsninger. 

GARANTIEN OMFATTER 
Produksjonsfeil og andre kjøpsrettslige mangler.

GARANTIEN OMFATTER IKKE
Skader som kan relateres til feil bruk, dårlig vedlikehold, feil montert produkt, eller bruksrelaterte slitasje- 
skader.  

GARANTI 


