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Älvsbyhus AB
Ställverksvägen 6
942 81 Älvsbyn

Bästa kund!

Denna bruksanvisning innehåller informationen 
ni behöver för att kunna underhålla och sköta 
om ert Älvsbyhus. Här hittar ni också svaren på 
de vanligaste frågorna som nybliven husägare. 
Informationen är generell och innehåller produktblad 
och instruktioner för hela Älvsbyhus standard- och 
tillvalssortiment. Vi rekommenderar att ni sparar 
dessa anvisningar tillsammans med dokumentation 
på de arbeten ni själva gör på huset, samt drift- och 
skötselinstruktioner som följer med vitvaror och 
övriga maskiner. 
Vad som ingår i er leverans framgår i er beställning 
som är gjord tillsammans med Älvsbyhus och LKAB.

Drift- och skötselanvisningen är en värdehandling 
som ska läsas igenom och följas för att ditt hus 
ska hålla sig i gott skick många år framöver. 
Informationen ska alltid överlämnas vid eventuellt 
ägarbyte. 

För övriga frågor under byggtiden, besiktningsfrågor 
och eventuella felanmälningar under garantitiden 
finns vår serviceavdelning där för er. Ni når dem via 
vår hemsida där ni enkelt kan fylla i ert ärende.  
Där hittar ni även våra övriga kontaktuppgifter.  

www.alvsbyhus.se/sv/kontakt/

Älvsbyhus lämnar två års garanti på entreprenaden. 
Om fel uppstår efter garantitiden på enskilda 
produkter ska du i första hand vända dig till 
tillverkaren av denna produkt.
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1. Uppvärmning och 
ventilation

• Värmesystem
• Ventilation
• Tilluftsdon

Bergvärme 
För er som valt att utrusta ert Älvsbyhus med en bergvärmepump med frånluftsmodul (FLM). 
Generell information om uppvärmnings- och ventilationssystem finns under denna flik. 
Specifika uppgifter för din värmepump hittar du i leverantörens skötselanvisningar som följer med 
din värmepump. 

Fjärrvärme 
För er som valt att utrusta ert Älvsbyhus med en frånluftsvärmepump med fjärrvärmeväxlare. 
Generell information om uppvärmnings- och ventilationssystem finns under denna flik. 
Specifika uppgifter för din värmepump hittar du i leverantörens skötselanvisningar som följer med 
din värmepump.
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Uppvärmning och ventilation
SKÖTSELANVISNINGAR VATTEN, AVLOPP OCH VÄRMESYSTEM

Värmesystemets uppbyggnad och funktion 
Värmesystemet består som standard av en frånluftsvärmepump med elpatron, radiatorer, 
värmeledningspump, expansionskärl och rörledningar med ventiler. Uppvärmt vatten cirkulerar i 
rörledningarna med enrörssystem från värmepump till radiatorer som avger värme till rummen. 
Vattnet blir då avkylt och återförs sedan till värmepumpen. Vattnet cirkulerar i systemet genom pumpcirku-
lation. Värmepumpen producerar även tappvarmvatten genom den inbyggda varmvattenberedaren.

Påfyllning av värmesystemet 
Kontrollera trycket i värmesystemet regelbundet och vid behov utförs påfyllning. Normalt arbetstryck under 
drift varierar mellan 0,5 bar till 1,5 bar beroende på värmesystemets temperatur. Vid kallt tillstånd +20 °C 
ska trycket visa 0,5 bar. Det maximala drifttrycket erhålls när värmesystemet är som varmast, vilket i prakti-
ken inträffar under de kallaste dagarna på året. Detta maximala drifttryck är något under säkerhetsventilens 
öppningstryck, det vill säga 1,5 bar. 
Om behov nu av påfyllning av värmesystemet föreligger, ska detta ska med hjälp av påfyllningsventil som 
finns angiven i värmepumpstillverkarens skötselanvisning, som följer med tillsammans med värmepumpen i 
huset.  

Ventilationssystem
Frånluftsvärmepumpen arbetar med styrd mekanisk frånluft. Istället för att blåsa ut uppvärmd luft samlas 
den begagnade 20-gradiga rumsluften in i värmepumpen via frånluftsventiler i kök och 
våtutrymmen, för återvinning av energi. Ny frisk uteluft tas in via väggventiler. Tilluftsdonen är vid leverans 
utrustade med ett grovfilter och ska under hela året stå i öppet läge. Vid ogynnsamma 
förhållanden finns det risk att snö kan tränga in i ventilen. Vid hårt väder bör du därför kontrollera ventilerna 
och ta bort eventuell snö som letat sig in, för att förhindra eventuell skada. 
Den utvunna energin används på sommaren till att producera varmvatten och på vintern till både husupp-
värmning och varmvatten. 
Behövs ytterligare värme kopplas elpannan automatiskt in. Värmepumpen är utegivarstyrd och ser till att 
innetemperaturen är den önskade med hjälp av vald värmekurva och termostaterna på 
radiatorerna i respektive rum. 
På radiatorer med Purmo Air-ventiler är termostatvredet spärrat för att inte kunna vridas ner till lägre än 
läge 3. På radiatorn i vardagsrummet sitter dessutom en extern termostat (termostat och givare sitter ihop 
med en ståltråd). Detta för att tilluftsdonen ska fungera optimalt. 

Expansionskärlet är till för att ta upp vattnets volymändringar vid olika temperaturer. Det slutna 
systemet fungerar genom att volymökningen tas upp i ett slutet kärl, som då kan placeras under högst be-
lägna radiator. Systemet är bland annat försedd med en typgodkänd säkerhetsventil. Från säkerhetsventilen 
går det ett säkerhetsrör som placeras så att utblåsning av ånga inte medför 
personskada. Ventilen öppnar vid ett tryck som inte överstiger värmeanläggningens högsta tillåtna tryck. 

Underhållsrutiner
Värmepumpens båda säkerhetsventiler ska öppnas manuellt och återstängas. Detta utförs fyra 
gånger per år, varvid kontrolleras att de sluter tätt. Värmesystemets säkerhetsventil ska vara helt tät, 
medan varmvattenberedarens säkerhetsventil ibland släpper ut lite vatten efter en varmvattentappning. 
Detta utsläpp orsakas av att det kalla vattnet som tas in i varmvattenberedaren expanderar med tryckökning 
som följd, varvid säkerhetsventilen öppnar.
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Kontrollera att luft inte finns i radiatorerna eller i värmepumpen. Varje enskild radiator ska luftas. 
Värmepumpen luftas med hjälp av 4 st. avluftningsventiler, se skötselanvisning. Under första tiden 
kommer luft att bildas och samlas på alla högpunkter på grund av att värmesystemet fyllts med syresatt 
vatten. Därför är luftning viktigt för att undvika driftstörningar.
Rengöring av luftfilter ska ske regelbundet enligt värmepumpens skötselanvisning. Rengöring av takventiler 
två gånger per år. Dra försiktigt ut ventilen, tvätta i milt diskmedel utan att rubba inställningen. Låt torka och 
sätt tillbaka. När din anläggning startas får varje ventil sin individuella inställning. Rengör därför en ventil i 
taget så du inte blandar ihop dem.

Felsökning
Om det uppstår något fel med värmepumpen kontrollerar ni om ni själva kan avhjälpa felet. I 
skötselanvisningarna eller på NIBEs hemsida hittar ni information. Om värmepumpen uppvisar ett larm 
kontrollerar ni på NIBEs hemsida under ”Larmsök” och följer sedan tillverkarens råd om hur man återställer 
eller avhjälper larmet. Älvsbyhus lämnar en garantitid på två år för huset och dess produkter, detta gäller 
även värmepumpen. Om ni måste felanmäla värmepumpen inom två år vänder ni er till oss via vår hemsida. 
Efter garantitiden vänder ni er direkt till NIBEs serviceorganisation. Om något fel uppstått i 
VVS-anläggningen vars orsak inte är uppenbar, tillkalla då service från ett lämpligt företag, om felet inte kan 
avhjälpas på annat sätt. Om felet kan ha uppstått på någon elektrisk apparat hänvisas dock alltid först till 
fabrikantens felsökningsschema, eller fabrikantens råd om åtgärd vid driftstörning. 

Mer information om våra värmepumpar från NIBE hittas på deras hemsida, www.nibe.se 

Rengöring spillkopp och vattenlås i frånluftsvärmepump
Frånluftsvärmepumpen är utrustad med en spillkopp som ska ta hand om eventuellt läckage från till 
exempel säkerhetsventilerna. I denna spillkopp kan det uppstå mikrobiologisk tillväxt. Denna tillväxt är helt 
ofarlig men kan förorsaka stopp i spillkoppen. Stopp i den innebär att vatten inte kan dräneras ur denna utan 
rinner över och hamnar på golvet under värmepumpen. 
Spillkoppen, en vit ”plastkopp”, sitter längst ned till vänster bakom serviceluckan, rakt bakom 
avluftningsventilerna. Rengör spillkoppen med jämna mellanrum. För att minska tillväxten kan man placera 
en kopparbit i spillkoppen. 
Även golvbrunnen, som är placerad framför värmepumpen, ska rengöras med jämna mellanrum. 

Se även NIBEs hemsida under ”Support/vanliga frågor”. 

Tappvatten
Tappkallvattnet kommer in via serviceledningen 
till vattenmätaren som är placerad i klädvården. 
Därifrån fördelas kallvattnet till de olika 
tappställena. Kallvattenledningen går även till 
varmvattenberedaren. På kallvattenledningen till 
varmvattenberedaren finns ett så kallat ventilrör, 
som består av avstängningsventil, backventil och 
säkerhetsventil. Tappvarmvattnet produceras i 
varmvattenberedaren. Avstängningsventil för 
varmvatten till varmvattenledningar är placerad 
bredvid värmepump på varmvattenfördelaren. 
Avstängningsventilerna vid vattenmätaren kan 
användas för att stänga allt kallt och varmt 
tappvatten i byggnaden. Tänk på att kontrollera 
rördragningarna innan infästning eller håltagning 
i huset sker. 

Kall- och varmvattenrör är dragna i vägg och golv enligt er VA-ritning. 
Vi vill med detta exempelfoto visa att det är viktigt att tänka på detta 
vid infästningar i vägg eller håltagningar i golv.  



7

Utvändig väggvattenutkastare
På husets ytterfasad finns en kallvattenkran monterad, en så kallad vattenutkastare. Kranen manövreras från 
utsidan med hjälp av ett nyckelvred, men avstängningen av vattenflödet sker på insidan. Varje gång vattnet 
stängs dräneras det vatten ut som finns i vattenutkastarens rör i väggen, vilket förhindrar att den fryser sön-
der under vintern. För att säkerställa att denna dränering sker får inga slangar, anslutningsdon eller snabb-
kopplingar sitta kvar på vattenutkastaren vid utetemperaturer lägre än 0 °C. Varje gång vattenutkastaren 
stängs av är det naturligt att vattnet som finns i röret mellan käglan och ytterfasaden rinner ut (efterdropp) 
och därefter upphör. Stäng därför vattenutkastaren försiktigt, ta inte i för hårt. Avstängningskäglan och 
sätet kan ta skada om överdriven kraft används. 

Avloppssystemet
Avloppssystemets funktion är att avleda spillvatten från byggnaden så att hälsofara, lukt, översvämning eller 
annan olägenhet inte uppstår. Ledningarna är då kopplade så att de avleder spillvatten från avloppsenheter-
na via anslutningsledningar till en samlingsledning och därefter via serviceledningen ut i kommunala led-
ningsnätet eller till egen anläggning. 
Kontrollera med jämna mellanrum att inte golvbrunnarna är igensatta samt att vatten finns i densamma. I 
krypgrunden ska det regelbundet kontrolleras att avloppsledningarnas funktion verkar normal och att inga 
förändringar på ledningarnas läge kan upptäckas, samt att isoleringen på inkommande kallvattenledning är 
intakt. 
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AIR
 
Smart tilluft 
AIR tilluftson ger frisk värme och ett behagligt inomhusklimat. 
Tilluftsdonet har utvecklats för att skapa optimal komfort och 
god luftkvalitet. AIR är en dynamisk produkt som kombinerar 
värme och ventilation för att uppnå en sund boendemiljö. 

Luftkvalitet
God ventilation i kombination med ett behagligt inomhusklimat, är grunden för hälsa och välbefinnande. 
Om vi inte får tillräcklig mängd frisk luft blir konsekvensen trötthet eller i värsta fall sjukdom. Bristfällig 
ventilation ökar riskerna för mögelskador och kan förorsaka allergiska besvär. AIR kan därför beställas med 
olika filterkvalitet, F9, F7 eller Grovfilter. 

Högeffektivt tilluftsdon 
Tilluftsdonet är ett ekonomiskt och välbeprövat sätt att tillämpa frånluftsventilation. Purmos eller Thermo-
panels radiator, tilluftsdon, kanal och filter bildar en helhet, som garanterar ett dragfritt och fungerande 
friskluftssystem. Donet är skräddarsytt efter Purmo och Thermopanel radiatorns profil och byggmått, och 
monteringen sköter du snabbt och enkelt med standard radiatorkonsoler. Ett självklart val till din radiator. 
Tilluftsdonets funktionella egenskaper är utprövade på provinstitut. 

Funktion 
Tilluftsdonet monteras mellan radiator och yttervägg i byggnader med frånluftssystem eller självdragsys-
tem. Ytterväggen förses med ett ytterväggsgaller och en tilluftskanal, genom vilken frisk luft strömmar in. 
Luften filtreras och värms upp i radiatorn innan den fortsätter in i rummet. Man kan med enkelhet rengöra 
det tätslutande donet, filtret och kanalen genom att öppna filterluckan på donet. Tilluftsdonet är försett med 
ett flexibelt regleringsspjäll. 

Dragfri luft 
AIR med Purmo eller Thermopanel radiator förvärmer uteluften till rumstemperatur och släpper in den i 
rummet som en luftridå framför fönstret, vilket gör att lufthastigheten i vistelsezonen blir låg och inget 
kallras uppkommer. Då termostatventilen stänger, sänks radiatorns temperatur. Då börjar radiatorn inducera 
värme från rummet till radiatorn och den vägen till tilluften. Tilluften är på grund av denna princip, alltid var-
mare än uteluften under uppvärmningsperioden. Denna effekt är speciellt effektiv när radiatorns värmeyta 
är stor. 

Rätten till ändringar förbehålles. Se senaste AIR-uppdateringar på www.purmo.se eller www.thermopanel.se
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AIR TILLUFTSDON PRODUKTBESKRIVNING
 
Utförande 
AIR sortimentet består av tre stycken modeller 
tillverkade i hållbar och brandsäker ABS V0 plast 
med tätning mot radiator och vägg. 

RSK Nr Benämning
6734153 AIR 11

6734153 AIR 21

6734154 AIR 22

För luftintag ovan radiator skall teleskopdel 
användas. Det finns två teleskoptyper, för optimal 
flexibilitet. Genom att öppna filterluckan och 
serviceluckan i teleskopdelens överkant kan 
regelbunden rengöring av luftintagskanal utföras 
med dammsugare.  

RSK Nr Benämning
6734156 AIR Teleskop 300

6734155 AIR Teleskop 500

Installation
För att säkerställa lång livslängd och minimalt 
servicebehov är don och radiator en ”fast installa-
tion” utan vridbara vattenbärande anslutningar eller 
andra rörliga delar. AIR tilluftsdonet monteras med 
Purmo eller Thermopanel radiator oberoende av 
höjd, vilket ger stor flexibilitet. Montering utföres 
med aktuell radiators ordinarie konsoler. För 
radiatorer fr.o.m. 1 800 mm längd erfodras 
distanskloss, se tillbehör. Konsolerna fixeras mot 
donet. För att minska risken för frysning bör minimi-
begränsade termostater användas. Termostaten 
bör således aldrig ställas i läge ”0” eller avstängas 
mekaniskt. 

Underhåll 
Genom att öppna donet kan regelbunden rengöring 
av tilluftsdon, filter samt luftintagskanal utföras 
med dammsugare. Filtrena är lättåtkomliga och 
kan enkelt rengöras. Med hjälp av ett lättåtkomligt 
regleringsspjäll kan man vid behov också stänga av 
tilluften. Invändig kondensisolering är standard. 

Tillbehör 
Tilluftsdonet ger god ljuddämpning i standardutfö-
rande, men vid montage i fasader mot bullrig utemil-
jö kan ljuddämpande kanal levereras. 

Fr.o.m. 1 800 mm längd erfodras distanskloss. Långa 
radiatorer installeras med tilläggskonsoler och vägg-
distansklossar bakom konslerna, vilket ger samma 
väggavstånd som tilluftsdonet. Detaljerad anvisning 
ingår i donförpackningen.  

RSK Nr Benämning
6734199 Distansklosspar för 

tilläggskonsoler

Purmo och Thermopanel erbjuder även flera olika 
fasadgaller och andra praktiska tillbehör.  

Återvinning
Alla i donet ingående detaljer är återvinningsbara. 

Regleringsspjäll för tilluft stängd.

Regleringsspjäll för tilluft öppen.
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LUFTFILTER

AIR donet kan förses med tre olika typer av filter. 
Typerna anges alltid vid beställning. Alla filter kan 
rengöras. 
 
Partikelfilter F9  
Partikelfiltret F9 är mycket effektivt och håller hög 
avskiljningsförmåga även på atmosfäriska 
mikropartiklar och allergener. Filtret används i 
utrymmen med hög partikelavfiltreringsgrad enligt 
standarden EN 13779-IDA1. 

Rekommenderas särskilt för personer med lung-, 
pollen- och allergiebesvär. Partikelfilter F9 kan 
rengöras från grövre partiklar genom dammsugning. 

Partikelfilter F7 
Partikelfiltret F7 är ett effektivt basfilter med lång 
livslängd. F7 används i utrymmen med 
partikelavfiltreringsgrad enligt EN 13779-IDA3. 
Filtret kan dammsugas. 

Grovfilter 
Grovfiltret förhindrar insläpp av insikter och större 
partiklar. Filtret används i utrymmen utan 
partikelavfiltreringsgrad. Filtret är tvättbart i 
ljummet vatten.

RSK Nr Benämning
6734158 Partikelfilter F9

6734198 Partikelfilter F7

6734157 Grovfilter
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2. El, nätverk m m

• Elbeskrivning och installation
• Teckenförklaring
• Solceller (tillval)
• NIBE Uplink (uppkoppling värmepump)

• Jordfelsbrytare
• Energimätare
• Överspänningsskydd
• Bastuaggregat
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Elbeskrivning och installation
BESKRIVNING AV ELINSTALLATIONER, TELE/DATA, TV SAMT DRIFT-  
OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

Börja med att ta fram husets specifika elritning som 
finns gömd bakom gruppschemat vid elcentralen. 
Skruva loss de två skruvarna som håller den grå 
plastramen för gruppschemat, ta bort den hårda 
pappskivan på baksidan och ta fram er elritning. 
Låt gruppschemat sitta kvar. Sätt därefter tillbaka 
pappskivan och skruva upp ramen igen. Gå därefter 
till medialådan och ta ner ritningen som sitter på 
insidan av dörren. Den ritningen visar 
tele/datauttagen i huset och med hjälp av siffrorna 
kan ni lokalisera var de olika datakablarna går. 

För att förstå hur tomrör för tele/data, TV m m är förlagda läser ni igenom följande sidor med beskrivning. 

För att få stor flexibilitet vad gäller val av internet-, kabel-TV och telefonilösningar har ett antal förberedelser 
gjorts i ert hus. Därmed kan ni välja internetoperatör, telefonbolag och/eller kabel-TV-leverantör oberoende 
av varandra. 

Nedan följer en beskrivning som tillsammans med en schematisk ritning över två olika husmodeller ger 
en bild över hur det ser ut. Observera att det finns vissa skillnader beroende på om det är en 1-plans eller 
1,5-plansvilla. 

Telefoni/data
Inkommande telefonledning (1) dras in till fasadmätarskåpet (11) i ett 20 mm rör som mynnar i underkant 
av ytterpanelen nere vid sockeln rakt under fasadmätarskåpet invid inkommande el. Från fasadmätarskåpet 
är det fördraget en datakabel (2) som fungerar som inkommande telefonledning och ADSL, till medialådan 
som sitter i huset. Den kabeltypen lämpar sig även som datakabel. 
Om ni har beställt ADSL så är detta vägen in för både telefoni och data. Vidare är det fördraget datakabel 
Kat 6 (telefonkabel med dataöverföringskapacitet) ut från medialådan (3) till infällda dosor för telefoni, varav 
en i kök samt i vardera sovrum. Från mediaskåpet går det även tre tomrör upp till kallvind (4) från 
mediaskåpet (3), samt två stycken ner under grund (12). Alla rör från mediaskåpet är 20 mm. Därmed är 
det förberett för att koppla telefoni/data i själva huset. Telefonjack finns att köpa hos närmaste elaffär eller 
på nätet och ni väljer typ beroende på om det blir datauttag (RJ 45) eller den gamla typen av rikstelefonjack 
som ni ska montera i huset. 

Optofiber/Kabel-TV
Inkommande optofiber och kabel-TV kan med fördel dras in via ett av de tomrör som går från medialådan 
och rakt ner under grund. Den ni har anlitat för att göra markarbeten bör ha lagt ner ett rör från draggropen 
vid fasadmätarskåpet* och in under grund (5). Kabeln kan då förläggas på isoleringen under huset och fram 
till mediaskåpet och dras upp i ett av de två rör (12) som går ner genom golvbjälklaget från mediaskåpet. 

TV
När det gäller TV-uttag (som sitter i kombination med 6 st 230V-uttag) är det förberett med två infällda 
dosor i allrum, med två rör vardera, varav det ena går upp från respektive dosa till kallvind, så att de hamnar i

Elritningen finns bakom gruppschemat.
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den ”kalla delen” av övervåningen när den är inredd. Det andra röret går till medialådan med indragen data-
kabel så man kan koppla upp TV:n till internet via den. Om man har en egen antenn monteras den lämpligen 
på den gavel som vetter mot TV-sändaren i er kommun. Då dras antennkabel in på vind och vidare ner till 
uttagen via det tområr som går från vardera TV-dosa och upp till vind. Eftersom det finns så många 
variationer idag på både data, tv och telefoni är det här en bra lösning för att få så stor flexibilitet som 
möjligt.  

Inkommande el
Inkommande elservis (10) dras upp till fasadmätarskåpet (11) genom det 50 mm rör som går ner till 
underkant av ytterpanelen. 

Medialåda
Huset är förberett för nätverk genom att rör med datakabel dragits ut från medialåda till flera tomdosor för 
tele/data samt TV, se principen enligt ritning på följande två sidor. Datauttag i dosor eller datajack i media-
låda är dock inte installerade, det ombesörjer ni i den omfattning ni anser er behöva. 

Medialådan är av fabrikat ENSTO och har en montageplåt i botten på lådan. Detta gör att man blir 
fabrikatsoberoende. Tillbehör såsom uttagspaneler, hyllor, fästen med mera går därför att montera oavsett 
fabrikat om man använder självborrande skruv max 10 mm lång. Köp tillbehören på lämplig fysisk butik eller 
nätet (sök efter ”hållare för RJ 45 uttag”). Datajack och ramar (RJ 45 uttag) till både medialåda och tomdosor 
går att hitta på samma ställen. Förutom skissen och exempelritningen på kommande två sidor, se även 
elritningen och mediaritningen över huset där dosor för telefon och TV finns inritade. 
Se även teckenförklaring till de elektriska symbolerna under denna flik. Från elcentralen (6) finns det tomrör 
enligt följande: 

1,5-planshus:
2 st 25 mm och 1 st 20 mm från central ned under hus (7) 
1 st 16 mm tomrör upp vid stödbensvägg på hus med inredningsbar övervåning (8)
2 st 20 mm tomrör upp till kallvind (9)

1-planshus:
2 st 25 mm och 1 st 20 mm från central ned under hus (7) 
2 st 20 mm tomrör upp till kallvind (9)

 
* Finns beskrivet i grundbrevet och i Huspärmen, flik 9, där bland annat instruktionerna för hur inkommande 
elservis m m ska grävas
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Teckenförklaring
   Armatur på vägg
   Lamputtag på vägg infällt
   Armatur ingår
   Badrumsarmatur med 220V uttag
   Underskåpsarmatur
   Spotlights i fönstersmyg
   Dubbelt uttag, infällt
   Enkelt uttag, infällt
   Trefasigt uttag
   Dubbelt uttag utanpåliggande
   Enkelt uttag utanpåliggande
   Tomdosa för tele/data, med datakabel utan insats
   Tv-kombination, 6 uttag och tomdosa för TV
   Enpolig strömbrytare, infällt
   Kron strömbrytare, infällt
   Trapp. strömbrytare, infällt
   Gruppcentral/medialåda
   Fasadmätarskåp
   Kopplingsdosa
   Rör uppgång
   Innegivare
   Utegivare

Befintliga el, tele och TV-uttag samt strömbrytare flyttas ej. 
Vid extrabeställning av eltillval, kod ”10/....” kan placeringen variera upp till 50 cm. 

Eluttag kan ej sättas under eller mellan fönster. 

RÖR UPPGÅNG

DUBBELT UTTAG UTANPÅLIGGANDE
ENKELT UTTAG UTANPÅLIGGANDE

KOPPLINGSDOSA
FASADMÄTARSKÅP
GRUPPCENTRAL/MEDIALÅDA
TRAPP. STRÖMBRYTARE INFÄLLT
KRON STRÖMBRYTARE INFÄLLT
ENPOLIG STRÖMBRYTARE INFÄLLT
TV KOMBINATION, 6 UTTAG OCH TOMDOSA FÖR TV
TOMDOSA FÖR TELE/DATA, MED DATAKABEL UTAN INSATS.

TREFASIGT UTTAG
ENKELT UTTAG,INFÄLLT
DUBBELT UTTAG,INFÄLLT

UNDERSKÅPSARMATUR 
BADRUMSARMATUR MED 220V UTTAG
ARMATUR INGÅR
LAMPUTTAG PÅ VÄGG INFÄLLT
ARMATUR PÅ VÄGG

FM

U

3N

A

SYM3

Teckenförklaring

Vid extrabeställning av el-tillval "kod 10/..." kan

Befintliga el, tele och tv-uttag samt strömbrytare

placeringen variera upp till 50 cm.

flyttas ej.

under eller mellan fönster.
Eluttag kan ej sättas
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UTEGIVAREUG

L

3 3
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Solcellspaket
NIBE PV är en helhetslösning och bygger på ett komplett modulsystem med sex 
grundeffekter; 3, 6, 9, 12, 15 och 24 kW. Varje grundpaket har en effekt på 3 kW och 
består av 10 paneler, monteringsdetaljer samt växelriktare med kommunikations-
modul, allt färdigt för montering. Solcellspaketen kan enkelt kompletteras med fler 
solpaneler för en optimal takanpassning. 

NIBE PV består av monokristallina kiselcellspaneler av 
PERC-teknik med en effekt av 300 Wp. Solcells-panelerna 
är eleganta ”All black” paneler med heltäckande svart design. 
NIBE PV tar effektivt till vara på solljuset året om och 
omvandlar det till elektricitet. NIBE PV kan med fördel 
anslutas till din NIBE värmepump* för en maximerad 
energieffektivitet. 

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över din 
energiförbrukning och blir en viktig del av ditt uppkopplade 
hem. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet 
automatiskt för maximal komfort, samtidigt som du gör 
naturen en tjänst. 

*gäller de anläggningar som kan anslutas med NIBE Uplink. 

Garanti 
NIBE PV omfattas av en 3-årig produktgaranti. Därutöver har du ytterligare 2 års materialgaranti på  
växelriktaren och 7 år på solpanelerna. Se fullständiga villkor på nibe.se.

Uppställning och placering 
Figuren till höger visar solinstrålning i procent av 
globalinstrålningenmot några olika orienterade och 
lutande ytor. Kartan visar linjer med samma 
globalinstrålning, dvs solinstrålningenmätt mot 
horisontella ytor. Med hjälp av figuren och kartan 
kan man uppskatta årsvärdet av solinstrålningen 
mot den yta där solcellspanelerna är placerade. 
100 % är solinstrålning mot en horisontell yta, 
vilket i södra Sverige ligger mellan 900 och 
1200 kWh/m²/år. Vinkeln på lutade ytor är 45°.

Så här gör du:
1. Ta fram den årliga solinstrålningen med hjälp av kartan. Beroende på solpanelens placering enligt figur, 
erhålls anläggningsspecifik solstrålning i procent. 
2. Multiplicera resultatet med anläggningens toppeffekt (t ex 3 kW, 6 kW, 9 kW, 12 kW, 15 kW, 24 kW). 
3. Multiplicera resultat 2 med en konstant 0,9 för beräkning av energiproduktionen i kWh/år (med reserva-
tion för skuggning, nedsmutsning och snötäckning). 

Exempel: Stockholm, 6 kW, 45°, montering söder.  
100 x (112/100) x 6 x 0,9 = 6048 kWh/år
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Så här fungerar NIBE PV
På solpanelernas baksida finns en fabriksmonterad kopplingsbox förberedd med kablar för plus- och 
minusanslutningar. Kablarna är försedda med snabbkopplingar. Elkablarna mellan panelerna och växelrik-
taren ska vara av typen dubbelisolerad och UV-/väderbeständig Photo-voltaic-kabel, 4 mm² upp till 100 
m längd (medföljer ej). Växelriktaren ansluts och avsäkras till gruppcentral som om det vore en last med 
samma effekt. Växelriktaren innehåller en fabriksmonterad jordfelsbrytare på 300 mA. Om växelriktaren ska 
anslutas till extern jordfelsbrytare ska denna vara på 300 mA eller större. 

Tillsammans med NIBE värmepump får du på årsbasis maximal utdelning av ditt solcellspaket. Många 
gånger halveras eller till och med neutraliseras värmepumpens energiåtgång. NIBE PV kopplas ihop med 
din NIBE värmepump via en medföljande kommunikationsmodul som i sin tur kan anslutas till NIBE Uplink. 
Denna systemlösning gör att växelriktarens information visas i värmepumpen. Tack vare smart teknik ger 
systemlösningen dig kontroll över ditt energianvändande via NIBE Uplink. Med värmepumpens effektiva 
styrsystem och en smart kommunikation kan värmepumpen anpassa sig efter den genererade gratis solelen 
som produceras. Den del som blir överskott skickas vidare ut på elnätet för att användas i grannskapet. När 
du producerar egen solel från solceller närproducerar du förnybar energi utan några utsläpp, samtidigt som 
du slipper oroa dig för stigande elpris. 

Exempel på möjliga kombinationer per tio paneler

Speciellt anpassade takfästen för tegeltak, plåttak, papptak eller falsat plåttak. Vilken typ av takfäste som 
ska användas måste anges vid beställning. Om panelerna monteras i annan formation kan eventuellt 
komplettering av montagematerial behövas. 

!
Mer information om hur 

man ansluter värmepumpen 
till nätverket hittar ni under 

avsnittet NIBE Uplink. 
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INSTALLATION

Allmänt 
Installationen får endast utföras av kompetent personal. 
Det medlevererade materialet är vad som behöver användas vid beskrivna installationer i detta produktblad, 
i speciella fall behöver detta kompletteras. Vid osäkerhet kontakta leverantören. Före installationen och 
solcellspanelsystemets driftsättning, måste information om gällande normer och föreskrifter inhämtas. 
Endast auktoriserad elinstallatör kan utföra den elektriska installationen och göra föranmälan till nätägaren. 
Blankett om växelriktaren ska bifogas föranmälan (förifylld blankett finns på nibe.se). Observera att anlägg-
ningen inte får tas i drift förrän nätägaren givit sitt godkännande. 

Montering 
Varje paket kan utökas med extra paneler, eller kan man låta bli att montera några paneler. Detta ger en 
mycket bra flexibilitet och möjliggör et snyggt takmontage. Vid behov av en större anläggning är det fullt 
möjligt att bygga ut den, då väljs multiplar av t ex 24 kW vilket då ger en anläggning på t ex 240 kW. Det-
ta görs enkelt tack vare modulsystemet och det behövs då 10 x 8 grundsatser, 10 x växelriktare och 10 x 8 
satser takfästen. 

Exempel 

Antal solceller per sträng och per paketPER 
Tabellen nedan visar hur många paneler man kan ha per sträng, samt hur många paneler som är standard 
och hur många växelriktaren klarar av. Växelriktaren har dubbla trackers vilket möjliggör montering av olika 
antal paneler per sträng. Om antalet paneler inte räcker till för att uppnå minantalet på två strängar, då 
måste man montera alla panelerna i en sträng.  

Sträng = ett antal paneler som är seriekopplade. 

6 kW paket monterat på tak som är utökat 
med exempelvis fyra solcellspaneler (7,2 kW)

6 kW paket monterat på tak där man låtit bli att 
montera exempelvis två solcellspaneler (5,4 kW)

Min/sträng Max/sträng Std./antal Min totalt Max totalt
3 kW 4 10 10 6 14

6 kW 8 18 20 15 25

9 kW 12 21 30 26 35

12 kW 14 21 40 36 42

15 kW 14  * * 2x21 60 43 63

24 kW * 2x15 * 2x21 80 60 80

* ”2 lika stora strängar per ingång/tracker”. 
* * ”Tracker ett klarar en sträng eller två lika stora strängar”

Extra takfästen tillkommer vid utbyggnad. 
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Montagematerial - oavsett taktyp 
NIBE har ett brett och kompletterande tillbehörssortiment som utvecklas kontinuerligt för 
att maximera effekten av varje produkt och skapa ett skräddarsytt komfortsystem för varje kund. 
Komplettera din anläggning med lämpligt montagematerial.  

• Takfäste för tegeltak 20 st PRM 11-20  
RSK nr 620 41 07 

• Takfäste för plåttak, 20 st PRM 21-20  
RSK nr 620 41 08 

• Takfäste för falsat plåttak, 20 st PRM 31-20  
RSK nr 620 41 09 

• Takfäste för papptak, 20 st PRM 41-20  
RSK nr 620 41 10 

• Takfäste universal för alu-skenor, 20 st PRM 51-20 
Underdel till takfästet tillhandahålls inte av NIBE.  
Komplettering av infästning för aktuell taktyp krävs.  
RSK nr 620 41 17

 

Materialmatris NIBE PV
Effekt /Solpaneler 3 KW / 10 6 kW / 20 9 kW / 30 12 kW / 40 15 kW / 50 24 kW / 80

Grundsats PVK 10-10 1 2 3 4 5 8

Takfästen PRM XX-20 1 2 3 4 5 8

Växelriktare PVI 19-3 1

Växelriktare PVI 10-6 1

Växelriktare PVI 10-9 1

Växelriktare PVI 10-12 1

Växelriktare PVI 10-15 1

Växelriktare PVI 10-24 1

Ingående komponenter i grundsats
Material
Monokristallina kiselcellspaneler 10 st

AI-skenor 2,1 meter 10 st

AL-skarvar 10 st

Montageklämmor 24 st

Anslutningskontakter för elanslutning mellan panelerna och växelriktaren, honor + hanar* 4 + 4 st

Kontakterad PV-kabel 7 meter 2 st

• Takfäste för tegeltak, 1 st PRM 11-1  
RSK nr 620 41 12

• Takfäste för plåttak, 1 st PRM 21-1 
RSK nr 620 41 13 

• Takfäste för falsat plåttak, 1 st PRM 31-1 
RSK nr 620 41 14 

• Takfäste för papptak, 1 st PRM 41-1  
RSK nr 620 41 15 

• Takfäste universal för alu-skenor, 1 st PRM 51-1 
Underdel till takfästet tillhandahålls inte av  
NIBE. Komplettering av infästning för aktuell 
taktyp krävs.  
RSK nr 620 41 18

• Solpanel med monteringskit PVK 10-1 
RSK nr 620 41 11

• Kabel för dockning mellan EME 20 / SMO 20 
Art nr 718576

Om panelerna monteras i annan formation än vad som visas i exemplet kan eventuell komplettering av montagematerial behövas.

*Elkabel ingår ej
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TEKNISKA DATA

Effekt /Solpaneler 3 KW 6 kW 9 kW 12 kW 15 kW 24 kW
Märkeffekt vid STC (Pmpp) Wp 300

Märkspänning Umpp V 32,26

Märkström (lmpp) A 9,30

Yttermått (LxBxH) mm 1650x991x35

Utförande med aluminiumram Anodiserat svart

Vikt kg 19

Förkontakterade anslutningskablar mm 2x1000

Grundsats PVK 10-10

Art nr 057 180

RSK nr 620 41 01

Växelriktare PVI 10-3 PVI 10-6 PVI 10-9 PVI 10-12 PVI 10-15 PVI 10-24

Yttermått (BxHxD) mm 347x432x145 516x474x192 516x650x203

Vikt kg 13 24 39

Max antal strängar 2 4

Färg Vit

Antal trackers 2

Kapslingsklass IP65

Rekommenderad avsäkring A 16 16 16 20 32 40

Art nr 057 200 057 201 057 202 057 203 057 230 057 204

RSK nr 620 41 02 620 41 03 620 41 04 620 41 05 624 41 16 620 41 06

EME 20 (ingår i växelriktare PVI 10)

Yttermått (LxBxH) mm 81x81x28

Kapslingsklass IP22

Art nr 057 188

Takfästen 20 st

PRM 11-20 (Takfäste tegeltak)

Art nr 057 207

RSK nr 620 41 07

PRM 21-20 (Takfäste plåttak)

Art nr 057 208

RSK nr 620 41 07

PRM 41-20 (takfäste paptak)

Art nr 057 209

RSK nr 620 41 10

PRM 31-20 (Takfäste falsat plåttak)

Art nr 057 210

RSK nr 620 41 09

PRM 51-20 (Takfäste universal för alu-skenor). Underdel till takfästet väljs beroende på taktyp.

Art nr 057 227

RSK nr 620 41 17
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NIBE Uplink, smart teknik som ger dig kontroll 
över din energiförbrukning - var du än är. 
Genom att låta andra uppkopplade enheter 
kommunicera med NIBE Uplink blir 
värmesystemet en del av det smarta hemmet. 

Med NIBE Uplinks app ges en snabb översikt 
över komfortsystemet. Genom att bara förbruka 
energi när det verkligen behövs, skapas ett 
perfekt inomhusklimat i din fastighet samtidigt 
som energikostnaderna minimeras. 

• IFTTT  Webbbaserad tjänst för att koppla  
   samman smarta enheter 

• Smart Price Anpassa värmepumpens drift efter 
Adaption  rörligt elpris, kräver timprisavtal

SPECIFIKATIONER FÖR NIBE UPLINK

Krav 
Följande krävs för att NIBE Uplink ska fungera: 
• Kompatibla system - besök www.nibeuplink.com
• Nätverkskabel, Cat.5e UTP (rak, hane-hane),  

trådbunden nätverkskommunikation. 
• Internetanslutning (bredband). 
• Webbläsare som stödjer JavaScript. Om du  

använder Internet Explorer måste du ha version 7 
eller högre. Se hjälpfilen i din webbläsare. 

Installation
Innan du kan använda NIBE Uplink måste du installera produkten och göra inställningarna enligt 
anvisningarna i installatörshandboken för din värmepump.  
 
Besök http://www.nibeuplink.com om du vill ha mer information. När du kopplar upp dig mot NIBE Uplink 
kommer viss datatrafik att genereras via din Internetanslutning. 

NIBE Uplink-appen finns att ladda  
ner på App Store och Google Play. 

• Snabb, enkel distanskontroll över  
din energiförbrukning. 

• Smart standard, finns i merparten 
av NIBEs värmepumpar för  
vattenburna värmesystem. 

• Uppkopplat hem med smart teknologi  
för en enklare vardag. 

Tjänstenivå Bas Premium1)

Bildskärm x x

Larm x x

Historik2) x x

Utökad historik3) x

Ändra inställningar4) x

1) Funktionerna är tillgängliga på premiumnivå. 2) Historik avser en månads historik för ett begränsat antal parametrar, beroende på 
installation. 3) Utökad historik avser upp till 2 års historik för ytterligare 30 parametrar, beroende på installation. 4) Ändra inställningar 
innebär i princip full åtkomt till menyerna ”INOMHUSKLIMAT”, ”VARMVATTEN” och ”VÄRMEPUMP” (med undantag för vissa underme-
nyer såsom ”tid & datum”, ”mina ikoner” och ”sms”). 

NIBE Uplink
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ÄLVSBYHUS + NIBE UPLINK

Älvsbyhus har gjort en ändring utifrån vad NIBE visar 
bland annat i vissa dokument och på YouTube.  
Vi har dragit in vår nätverkskabel (märkt ➃ på 
tele/TV/data-ritningen i mediaskåpet) från media-
skåpet in till kopplingsutrymmet under displayen på 
framsidan av värmepumpen. 
Lossa frontluckan på pannan genom att skruva loss 
2 st Torxskruvar med storlek TX25 längst ner vid golv 
och lyft av frontplåten. Bakom luckan finns en nätverks-
kabel framdragen, den kan då kontakteras med en 
RJ45-plugg och anslutas i displayen, men behöver 
även kontakteras i mediaskåpet och anslutas till en 
router med internetuppkoppling. 



24

Jordfelsbrytare
I er elcentral finns det två jordfelsbrytare. Den ena är på 300 mA utlösningsström vilket enbart är skydd för 
brand. Den skyddar värmepumpen och eventuell solcellsanläggning om ni har detta tillval. 
För att undvika onödiga driftstörningar på värmeanläggningen har vi valt att sätta den på 300 mA. Den får 
dock inte användas för att mata vägguttag eller belysningsgrupper. 

Den andra är på 30 mA och är för personskydd, d v s att vid ett elfel ska den skydda personer och djur från 
dödlig strömgenomgång. Den ska användas för framtida utökningar av elanläggningen, t ex uttag och 
belysningsgrupper. 

Fast installerade jordfelsbrytare behöver testas minst en gång varje halvår för att säkerställa att den 
fungerar när det behövs. 

Testa er jordfelsbrytare
Ni testar er jordfelsbrytare genom att trycka på den vita testknappen.  
Om jordfelsbrytaren fungerar så går vippan ned i frånläge. Slå därefter 
till jordfelsbrytaren igen så att er anläggning fungerar. Ni får då ett 
kvitto på att om ett jordfel skulle inträffa så har ni en väl fungerande  
jordfelsbrytare som då löser ut och skyddar er och ert hus.  
 
Om jordfelsbrytaren slagit ifrån 
Då beror detta på fel i anläggningen eller en tillfällig nätstörning. 
Det är nästan alltid en sladd eller utrustning som är ansluten via 
en sladd som är orsaken till att den slagit ifrån. 

Gör så här
Slå av alla säkringar.  
Slå på jordfelsbrytaren.  
Slå till en säkring åt gången tills jordfelsbrytaren bryter.  
 
Gör likadant med alla apparater som är anslutna på den säkringen tills den felaktiga apparaten eller sladden 
är lokaliserad. 
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Energimätare
I elcentralen sitter det en energimätare som mäter värmepumpens energiåtgång. Genom att avläsa den 
regelbundet kan ni hålla koll på husets energiförbrukning som åtgår till uppvärmning av huset samt 
tappvarmvattnet. Om ni samtidigt avläser energimätaren i mätarskåpet kan ni se på mellanskillnaden hur 
mycket energi som åtgår till hushållsel. 



26

Överspänningsskydd
I fasadmätarskåpet finns ett överspänningsskydd med fyra poler  
(3 faser och neutralledare) som skyddar elanläggningen mot  
överspänningar som kan uppstå på grund av åska eller så kallade 
kopplingstransienter. För att anläggningen ska vara skyddad så 
behöver de kontrolleras regelbundet och om någon av de fyra  
indikatorerna är röda så måste den avledaren bytas ut för att  
bibehålla skyddsfunktionen. 

Byte av reserv-avledare 
Kontakta din lokala elektriker för byte av defekt skydd. 
Fabrikatet är Weidmüller och patronernas reservdelsnummer hittar ni på etiketten i fasadmätarskåpet. 

Grön indikering visar att 
överspänningsskyddet är 
ok. Röd indikering visar 
att det är förbrukat och 
måste bytas ut för att 
skydda anläggningen. Allt 
fungerar dock under tiden.  

Grön  

Röd
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Bastuaggregat
HARVIA VEGA

Harvia Vega är ett modernt och lättanvänt bastuaggregat av världens största aggregatstillverkare Harvia. 
Vegas hållbara ytterhölje är tillverkat i rostfritt stål och ger din bastu en modern touch. Styrreglagen är 
ergonomiskt placerade upptill på sidan av aggregatet. Tack vare den symmetriska formen kan styrreglagen 
fritt flyttas från sida till sida. Vegas säkerhetsavstånd på den undre sidan är väldigt litet, vilket gör att 
aggregatet kan placeras väldigt lågt i bastun. Detta bidrar till varma bad även till de lägre lavarna. 

BC60
Färg Stål

Effekt 6,0 kW

Vikt 11 kg

Djup 31 cm

Bredd 48 cm

Höjd 54 cm

Stenmängd kg max. 20 (Ø 5-10 cm, AC3000)

Driftspäning 3-fas 400 V 3N

Anslutningskabel (mm2) 5x1,5

Säkring (A) 3 x 10
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3. Yttertak och 
takavvattning

• Takpannor
• Takplåt
• Bandtäckningsmönstrad takplåt
• Takavvattning

Skottning av tak 
Ert hus är dimensionerat så att taket i normala fall aldrig behöver skottas av. Vid mer snö än normalt bör ni dock 
alltid skotta bort snön på taket ovanför ventilationshuvarna upp mot nocken. Om detta inte görs finns det en risk 
att huvarna kan skadas eller till och med krossas av snötrycket. Det är även rekommenderat att montera 
snörasskydd ovanför takhuvar/stosar för att skydda dessa.

Ventilation av kallvind 
Enligt gällande byggnorm ska outnyttjade vindsutrymmen ventileras. Detta sker genom springor i takfot och 
ventilgaller på gavlarna. Yrsnö har en förmåga att vid ogynnsamma förhållanden följa med ventilationsluften upp 
på kallvinden. Gör det därför till en vana att inspektera kallvinden efter snöoväder och sopa ut eventuell snö för att 
förhindra vattenskada. Denna  typ av vattenskada täcks normalt inte av försäkring. 
Överblivna betongtakpannor ska sparas för eventuell service och utbyte av trasiga takpannor. 
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Takpannor
PALEMA TAKPANNOR FRÅN BENDERS - SVERIGES MEST SÅLDA TAKPANNOR. 

Våra takpannor levereras från Benders och kan väljas i tre olika kulörer. 

 
Tio års garanti
Benders Sverige AB ansvarar under tio år för hållfasthet, vattentäthet och frostbehändighet enligt  
SS EN 490/491. Se garantisedel på kommande två sidor. 

Skötselinstruktioner
Kontrollera gärna taket minst en gång om året och gör gärna en extra koll om det varit storm. Titta inte bara 
på det från utsidan. Se även över underlagstaket, om du har möjlighet att göra det från insidan. Hittar du 
några trasiga pannor så byt ut dem omgående. 

Det är viktigt att du rensar hängrännor och ser till att få rent i ränndalar från löv och grenar. De hindrar 
vattnet från att ledas bort från taket. Rätta även till otätheter och sprickor runt takfönster och vindskupor. 
Då slipper du förhoppningsvis fukt och röta i takkonstruktionen. 

Använd Benders Takrent för att hålla taket rent och fritt från påväxt av mossa, alger och lav. Detta medel 
tar effektivt bort sådana angrepp, vilket gör att helhetsintrycket av ditt hus inte påverkas negativt. Medlet 
hjälper dig, på ett enkelt sätt, att återskapa ditt vackra tak. 

Om ditt tak behöver kompletteras med steg, gångbrygga eller andra tillbehör - se info på www.benders.se

Svart Tegelröd Ljusgrå
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BENDERS TAK

GARANTISEDEL 10 ÅR

BENDERS SVERIGE AB
Box 20, 535 21 KVÄNUM I Tel 010-888 00 00 I info@benders.se

Mer om Benders
www.benders.se



31

Tio års ansvar för hållfasthet, vattentäthet och frostbeständighet 
för betongpannor.

Benders Sverige AB ansvarar under tio år för hållfasthet, vattentäthet och frostbeständighet enligt 
SS EN 490/491. Garantin gäller för takpannor levererade och monterade i Sverige. Garantin 
omfattar kostnadsfri leverans av takpannor lossat på mark, till den plats i Sverige där det rekla-
merade taket finns.

Ansvarstiden räknas från det att betongtakpannorna avlämnats från säljaren, eller om betong-
takpannorna levererats till en entreprenad, som skall godkännas vid slutbesiktningen, från den 
dag entreprenaden blivit godkänd.

Garanti omfattar kostnadsfri leverans av takpannor lossat på mark, i den omfattning som pannor 
kan påvisas ej uppfylla SS EN 490/491 och/eller villkor enligt nedan, till den plats i Sverige där 
det reklamerade taket finns.

Reklamation skall ske skriftligen till Benders Sverige AB inom skälig tid och senast en månad efter 
ansvarstidens utgång. Om så inte sker ansvarar inte Benders Sverige AB för felet.

I övrigt hänvisas till allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet, 
ABM 07, med tillägg för Benders särskilda försäljnings och leveransvillkor. 

Benders Sverige AB

Ove Bender

ÄLVSBYHUS
Garantitiden gäller från slutbesiktningsdatum

Ovanstående gäller för betongtakpannor, som levererats till:
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TerraPLEGEL®
Premiumprodukten TerraPLEGEL® är marknadens mest hållbara tak. Det förenar det 
bästa av två världar – plåttakets hållbarhet och tegeltakets tilltalande estetik. Ett 
elegant tak som för tankarna till klassiska skandinaviska tak. 

Kami TerraPLEGEL® används som standard på ditt Älvsbyhus i norra Sverige och kan väljas i tre kulörer.

Trettio års garanti
KAMI TerraPLEGEL® omfattas av en teknisk garantitid på 30 år och estetisk garantitid på 15 år. 
Se garantisedel på kommande två sidor. 

Håller för stora påfrestningar
TerraPLEGEL® håller för stora påfrestningar som exempelvis kraftiga snöfall och medger full gåbarhet
över hela ytan. Kvartsandsbeläggningen ger förutomhalkskydd även en tilltalande finish samt god 
ljusabsorbering. Med en flerskiktsteknik får du ett tak som är säkrare, mer resistent och ger en längre 
livslängd. 

015-Svart
NCS 9000-N

740-Tegelröd
NCS 4040-Y70R

035-Grå
NCS 7005-R80B

 Extremt hållbart

Kamis plåttak är utvecklade i och för extrema väder-
förhållanden med stora temperaturvariationer. Tack 
vare vår unika pressteknik kan vi erbjuda en robust 
taklösning utan att göra avkall på estetik. Taket är så 
hållbart att det har full gåbarhet över hela ytan. 
Våra tak håller för stora påfrestningar såsom kraftig 
snöbelastning och hagel. Dessutom har våra 
produkter ett korrosionsskydd som består av flera 
skikt med bland annat zink samt färg och för 
TerraPlegel även sand. Det gör att ditt tak är 
estetiskt tilltalande under hela sin livstid.

 Brandsäkert

Plåt är klassat som icke brandfarligt takmaterial. 
Moderna plåttak är bland de mest motstånds-
kraftiga mot bränder.

 Ljuddämpande

Design och ytskikt gör att taket dämpar ljud från 
omgivning, regn och hagel och bidrar till ett behagli-
gare inomhusklimat.

 Omfattande garanti

Vi använder enbart plåt av högsta kvalitet. Valet av 
material garanterar en lång livslängd. Därför vågar 
vi också ge dig mer än standardgarantier, våra 
produkter TerraPlegel och PlusPlegel omfattas 
av 30 års garanti.
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Denna garanti gäller för KAMI TerraPLEGEL 0,5 tillverkad och levererad av KAMI, 
Kalix Mekaniska Industrier AB i Sverige, samt installerade i Sverige, Norge, Dan-
mark eller Finland. Garantin består av en teknisk garanti och en estetisk garanti för 
fel som uppstått till följd av fabrikations- eller materialfel. Teknisk garantitid* är 30 
år och estetisk garantitid* är 15 år och gäller i enlighet med följande garantivillkor.

Kami produktgaranti

Garantivillkor och ersättningsregler för KAMI TerraPLEGEL®0,5

Garantin gäller under förutsättning:

1.  Att takplåten och/eller orginaltillbehören är fackmannamässigt 
 monterade i enlighet med den av KAMI AB utfärdade monteringsan- 
 visning som förelåg vid monteringstillfället.

2.  Att för ändamålet lämpliga fästelement och tätningar använts vid  
 montaget.

3.  Att takplåten och/eller orginaltillbehören  har underhållits fackman- 
 namässigt i enlighet med den vid varje tid föreliggande, av KAMI AB  
 utfärdade, underhållsanvisningen.

4.  Att takplåtarna och eller orginaltillbehören inte monterats i miljö med  
 högre korrosivitetsklass än RC4.

5.  Att KAMI AB ges tillfälle och möjlighet att besikta takplåtarna 
 och/eller orginaltillbehören.

6.  Att allt vatten kan avrinna fritt från alla ytor.

7.  Att takplåten och/eller orginaltillbehören inte kommit i kontakt med  
 material som kan framkalla galvaniskt element.

8.  Att takplåten och/eller orginaltillbehören inte monterats på 
 tryckimpregnerat underlag.

9.  Att skriftlig reklamation tillsänts kundtjänst på KAMI AB utan dröjs- 
 mål, och senast 30 dagar från den dag skadorna på takplåtarna och/ 
 eller originaltillbehören framträtt. 

10.  Att reklamationen åtföljs av ursprungligt ordernummer och att ett  
 bevis, t.ex. aktuell faktura eller kvitterad räkning, kan uppvisas.

11.  Att takplåten och/eller orginaltillbehören ej utsatts för temperaturer  
 utanför respektive produkts temperaturområde.

Garantin gäller endast plåtens vädersida. Vid ianspråktagande av denna 
garanti skall mer än 5% av takets totala yta vara påverkad. Garantin 
gäller ej baksidans skyddslack eller ommålade ytor. Garantitiden räknas 
från KAMI AB fakturadatum.
Garantin omfattar inte skador som kan ha uppstått genom felaktig 
lagring, hantering eller användning i miljöer med annan än för produkten 
avsedd korrosivitetsklass.

*Teknisk garantitid = Garantitid mot genomkorrodering.

** Estetisk garantitid = garantitid mot färgskiktsavflagning

 och/eller onormal kulörförändring.

Garantin innebär att KAMI AB antingen 
– och efter eget val:

1.  Kostnadsfritt ombesörjer ett utbyte av de defekta takplåtarna och/ 
 eller orginaltillbehören, inklusive arbetskostnad för nedtagning och  
 återmontering.

2.  Utbetalar ett belopp, maximalt motsvarande inköpskostnaden för de  
 defekta takplåtarna och/eller orginaltillbehören.

3.  Står för kostnaden för ommålning av de defekta takplåtarna och/eller  
 originaltillbehören.

4.  Ersätta genomrostade plåtar som ger läckage.

KAMI AB ersätter inte någon direkt eller indirekt förlust eller skada, eller 
någon följdförlust eller skada, som föranletts av takplåtarna och/eller 
orginaltillbehören till dessa eller som dessa ger upphov till. Maximalt er-
sättningsbelopp är begränsat till ursprungligt fakturavärde av reklamerad 
materialleverans till och med 5 år efter fakturadatum. Därefter sjunker 
maximalt ersättningsbelopp med 5% per år fram till garantitidens slut.

För ersättningstakplåtar och/eller orginaltillbehör som KAMI AB tillhan-
dahåller enligt denna garanti gäller den garantitid som återstod för de 
ursprungliga utbytta takplåtarna och/eller orginaltillbehören till dessa vid 
tidpunkten för bytet.

Denna garanti gäller till förmån för slutanvändaren av takplåtarna och/eller 
orginaltillbehören till dessa och kan således inte göras gällande mot, eller 
av, återförsäljare eller andra i mellanliggande sälj- eller distributionsled. 
Garantin påverkar inte köparens rättigheter enligt lag. För garantin gäller 
svensk lag och rätt.

Garantin är giltig från Januari 2018

Sven Lindström
VD
KAMI, Kalix Mekaniska Industrier AB

TELEFON 0923-798 50 E-POST info@kami.se 
BESÖKSADRESS Vintervägen 16, 952 61 Kalix 
POSTADRESS Box 101 30, 952 27 Kalix
KAMI.SE
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Version: 2018-1 SE

KAMI’s REKOMMENDATIONER FÖR BESIKTNING OCH 
UNDERHÅLL

PLEGEL - PLUSPLEGEL – TERRAPLEGEL - KAMI CLASSIC - KAMI TP/VP

Kami PLEGELTAK är det samlade 
varunamnet för byggplåtprodukter från KAMI. 
Produkterna levereras med olika typer av 
ytbeläggningar. Dessa är anpassade till yttre 
”klimatoriska” förhållanden samt till förväntade 
krav på egenskaper vad gäller tekniska och 
estetiska prestanda. Gemensamt för alla 
ytbeläggningar är att det krävs ett 
kontinuerligt underhåll för att garantera 
prestanda och livslängd. Frekvensen och 
omfattningen varierar mellan de olika typerna.

TVÅ MÅTT PÅ LIVSLÄNGDER
Ett plåttak kan hålla i 30-40 år eller mer 
genom ett regelbundet underhåll. Det finns 
exempel på plåttak i Sverige som är mer än 
150 år gamla och fortfarande är i gott skick 
tack vare regelbundet underhåll. För 
färgbelagda tak skiljer man på den estetiska 
och den tekniska livslängden. 
Estetisk livslängd är ett mått på tiden fram till 
dess att färgskiktet förändrats så mycket att 
utseendet inte längre klarar de krav man 
ställer. Hur stor kulörförändring som anses 
acceptabel för en plåtbeklädnad beror  på 
vem som bedömer den och på vilken 
byggnad plåten finns. I vissa fall går gränsen 
för den estetiska livslängden vid den tid då 
färgen börjar flagna. 
Teknisk livslängd är tiden fram till dess att 
korrosion än tjockare beläggningar. Detta är 
extra viktigt att ta hänsyn till när plåten 
används i marina miljöer och miljöer med 
högre halt av föroreningar. Solen påverkar 
färgskiktets åldrande på två sätt: färgskiktet 
åldras både av den ultravioletta strålningen 
och av att det värms upp av solen. Därför 
påverkas livslängden även av kulörvalet 
eftersom mörka kulörer blir varmare än ljusa 
kulörer och därmed normalt också får en 
något kortare livslängd. Tak i söderläge med 
låg taklutning påverkas mer av solen än ytor 
som är vända mot norr.

KÄRNMATERIAL
Alla våra målade takplåtprodukter i stål har en 
kärna av varmförzinkad stålplåt, Z-275.

YTBELÄGGNING
TERRA är ett färgsystem i flera lager med 
kvartssand mellan de två översta lagren. 
Sanden och de två sista färgskikten läggs 
på när produkten är färdigbearbetad. 
Färgen är polyesterbaserad och 
beläggningstjockleken är ca. 95µm.
PLUSBELÄGGNING är ett färgsystem i 
flera lager där det översta lagret är pålagt 
efter att produkten slutbearbetats. Färgen 
är polyesterbaserad och beläggnings-
tjockleken är ca. 75µm.
GREEN COAT PRO med nominell 
skikttjocklek 36µm har bra reptålighet, 
korrosionsmotstånd och lång estetisk 
livslängd. Används för våra produkter KAMI 
Classic och PLEGEL.
POLYESTER är en blank beläggning med 
skikttjocklek 25µm för våra produkter KAMI 
TP & VP.
Vid mycket höga krav på kulörbeständighet, 
korrosionsbeständighet och reptålighet 
rekommenderar vi TERRA- eller PLUS 
beläggning. Båda dessa system innebär att 
produkten beläggs både före och efter 
formning. Samtliga färgsystem är avsedda 
för profilerade produkter och för användning 
utomhus.

ÅRLIG BESIKTNING
Vid den årliga besiktningen skall följande 
punkter kontrolleras:
1. Kontrollera ytans tillstånd. Om 

ytskiktet visar avmattning, 
kulörförändring eller sprickbildning 
bedöms om tvättning, 
bättringsmålning eller ommålning bör 
utföras. Störst risk föreligger i 
regnskugga där regnet inte kan tvätta 
plåten. Var extra noga med att 
kontrollera klippkanter.

2. Skräp i hängrännor, fotrännor och 
brunnar ökar risk för läckage in i 
byggnader. Rensa och rengör dessa 
från skräp som binder fukt och andra 
korrosiva ämnen.

3. Smutsansamlingar och skräp på 
plåtytan ökar risk för skador eftersom 
ytan ständigt hålls fuktig. Ta bort 
skräpet och rengör ytan så att den 
kan torka.

4. Skador i färgskiktet ökar 
korrosionsrisken. Beroende på 
skadans omfattning skall bättrings-
målning, ommålning eller utbyte av 
skadade partier utföras.

5. Lösa fästdon, nitsplintar, borrspån 
eller andra metallföremål som ligger 
direkt på plåten skall sopas bort.

6. Felaktiga eller felmonterade fästdon 
kan orsaka läckage. Byt ut felaktiga 
fästdon, och om gängorna är trasiga, 
byt till grövre dimension.

7. Klippkanter vid överlapp och plåtändar 
är utsatta partier där korrosion kan få 
fäste om dessa inte behandlas i tid. 
Skadade områden måste rengöras 
från angrepp och målas.

8. Upprätta ett besiktningsprotokoll. Gör 
noggranna anteckningar om plåtens 
status och eventuella åtgärder som 
bör vidtas. Anteckna också vidtagna 
åtgärder.

RENGÖRING
Regnet räcker ofta till för att hålla plåten 
ren. De avlagringar av smuts som regnet 
inte klarar av att skölja bort kan man tvätta 
bort med en mjuk borste och vatten. Var 
extra noga med ytor som finns i så kallad 
regnskugga, dvs. där regnet inte kommer åt 
att skölja plåten ren. 
Vi avråder från att använda högtrycks-
spolning på ytor som ej skall målas om. 
Högtrycksspolning ökar ”porbildning” som 
gör att smutsen fastnar ännu lättare och 
ännu fortare i framtiden. I områden med 
förorenad luft kan det behövas en 
tvättmedelslösning för att få plåten ren. Man 
kan till exempel använda vanligt diskmedel 
eller industritvättmedel. Vi rekommenderar 
”plåttvätt”, ett speciellt tvättmedel avsett för 
tvättning av plåt som skall målas om. 
Dosera enligt tillverkarens 
rekommendationer och skölj ordentligt 
efteråt.

OBS! Arbete på tak medför risker. Beakta och respektera alltid gällande säkerhetsföreskrifter när du befinner dig på ett tak.
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Takavvattning
Vatten är hårt, en envis droppe kan urholka en sten. Därför tillverkas Plannjas 
takavvattning av högklassigt varmförzinkat stål. För att ytterligare förlänga 
produkternas livslängd, är stålet belagt med ett dubbelsiktigt skikt av Green Coat 
Glossy som är en extremt stryktålig tunnskiktsbeläggning. 

Plannja takavvattning tål årstidernas kraftprov med regn, snö, is och smältvatten. 
Det enda du behöver göra är att ibland rensa rännorna från löv och annat skräp. 
Då rinner vattnet precis som du vill. År efter år efter år. 

Hard Coat Glossy
Plannja Hard Coat är polyesterbaserad beläggning med unika 
tillsatser som ger en mycket hård och reptålig yta. Trots 
hårdbarheten är Plannja Hard Coat följsam.

Miljö
Plannja bedriver all verksamhet resurssnålt och effektivt med optimal användning av råvaror, energi och an-
dra naturresurser. Plannja AB är sedan 2004 miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004. Inom företaget 
sker ständigt förbättring av produkternas miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv.  

Upp till 18 års garanti 
Se garantiåtagande på kommande sida. 

Täckfärg
Primer

Passiveringsskikt
Zinkskikt

STÅL
Zinkskikt

Primer
Skyddslack

Passiveringsskikt

Takavvattning | STÅL
Hard Coat Glossy
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Korrosivi-
tetsklass

Miljöns 
korrosivitet

Miljöexempel Lämplig 

C1 Mycket låg Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder luftföroreningar,  
t ex kontor, affärer, skolor och hotell.

Plannja Hard Coat Glossy RWS

C2 Låg Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur 
och fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt luftföroreningar, t ex sporthallar, lager-
lokaler.

Plannja Hard Coat Glossy RWS

C3 Måttlig Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt indu-
strialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten, Utrymmen med måttlig fuktighet 
och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex bryggerier, mejerier, tvätterier.

Plannja Hard Coat Glossy RWS

C4 Hög Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområ-
den. Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex 
kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.

Plannja Hard Coat Glossy RWS

C5-I Mycket hög 
(Industriell)

 Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Utrymmen med nästan perma-
nent  fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Ej lämpligt, kontakta Plannja

C5-M Mycket hög 
(Marin)

Kust- och offshoreområden med stor mängd salt. Utrymmen med nästan permanent fukt-
kondensation och stor mängd luftföroreningar.

Ej lämpligt, kontakta Plannja

Tabell 2

Garantiåtagande för Plannja takavvattning
För Plannjas leveranser gäller ABM07. Detta garantiåtagande utgör en specificering av ABM07 i tillämpliga delar. 

Garantin gäller från slutbesiktningsdatum. Konsuments rättigheter enligt lag påverkas inte av denna utfästelse. 

Enligt angivna villkor garanterar Plannja att vårt fabriksmålade takavvattningssystem inte erhåller genomrostning 

inom garantitiden som följd av fabrikations- eller materialfel.

Beläggning Garanti mot 
genomrostning

C1-C3 C4

Plannja Hard Coat Glossy RWS 18 år 8 år

Tabell 1

Garantitiden räknas från datum för slutbesiktning.  

Villkor för garantin
Garantin gäller för Plannja takavvattning till byggnad förutsatt att montering, årlig 
besiktning och underhåll har skett på ett fackmässigt sätt och i enlighet med Plann-
jas gällande anvisningar och instruktioner. Broschyren  Råd om val av material och 
underhåll av Plannjas produkter hittar du på plannja.se

Garantin gäller vid användning av produkten i normal miljö enligt C1-C4, se tabell 
2. Garantin gäller inte användning i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö t ex i luft
med hög salthalt, som kustnära områden vid saltvatten, inte heller plåt i kontakt
med vatten eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens och aska, cement-
damm eller djurspillning kan påverka ytan. Garantin gäller ej ytor med bättringsfärg.

Kontakt med våt betong, vått timmer, mark eller andra ytor har undvikits och att 
plåten inte används i kontakt med fuktiga korrosiva material eller material som kan 
ge galvanisk korrosion. 

Garantin omfattar inte skador som kan visas ha sin grund i felaktig lagring exempelvis 
fuktig, korrosiv miljö eller vid onormala temperaturer.
Produkten skall ha använts i miljöer med ”normala väderleksförhållanden” inom 
angivna korrosionsklasser.

Reklamation sker skriftligt till Plannja inom tre månader efter att skadan upptäckts 
eller bort upptäckas. Garantianspråk ska meddelas återförsäljaren/leverantören

Plannja eller Plannjas representant ges tillfälle att besiktiga produkten reklamerad 
enligt denna garanti.

Garantin gäller vidare under förutsättning att
a) produkten är monterad enligt vid försäljningen gällande monteringsanvisningar
och produktbroschyrer.
b) bearbetning sker i temperatur enligt vid försäljningen gällande Plannjas
Tekniska datablad.
c) max användningstemperatur för Plannja beläggningssystem är max 80° C.
d) lämpliga fästelement och tätningsmedel för gällande korrosivitetsklass används.
e) produkten och dess beläggning inte skadas mekaniskt eller kemiskt.

f) bearbetningsskador, som förorskat genombrutet färgskikt åtgärdats genom
bättringsmålning med anpassad bättringsfärg.
g) metallspån som uppkommit vid kapning, borrning eller motsvarande genast
avlägsnas.
h) vatten kan avrinna fritt från alla plåtytor.
i) ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och områden i regnskugga har
tvättats av på ett fackmässigt sätt.

Ersättningsregler
Om berättigade anspråk enligt denna garanti framställs åtar sig Plannja att efter 
eget val antingen svara för kostnaderna, helt eller delvis, beroende på plåtens ålder, 
fritt köparen inom max 60 dagar leverera nya produkter ur aktuellt tillgängligt  sorti-
ment, som ersättning för defekta. Kostnadsansvaret enligt garantin är begränsat till 
ursprungligt marknadsprisvärde av reklamerad takavvattningsleverans. Plannja lämnar 
inte ersättning för förlust i näringsverksamhet.                                                   g 

Plannja ansvarar i intet fall för direkta eller indirekta förluster på grund av sådana 
skador som avses med denna garanti.

Motsvarande beläggningsgaranti för ersatta eller ommålade plåtar gäller återstoden 
av ursprunglig garantitid.

Ersättningens storlek tar hänsyn till att byggnaden fyllt sin funktion under ett antal 
år och till den återstående livslängden. Nedanstående riktlinjer tillämpas vid genom-
rostning (Tabell 3).

Förutsättning för garantibehandling är att slutbesiktningsprotokoll kan uppvisas 
tillsammans med detta garantiåtagande för säkerställande av leveransdatum och 
verifiering av Plannjas produkt.

Tid år Nya produkter 
Ersättning % av fakturavärde

0–8 år 100

>8–18 år 50

Tabell 3

Denna särskrift av Plannjas garanti gäller endast Plannjas takavvattning monterad på nyproducerade Älvsbyhus från och med 2015-01-01.
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4. Grund
• Avfuktare
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DRIFTPDX-400

Avfuktare PDX-400 säkerställer klimatet i krypgrunden 
genom att mäta och styra avfuktningen beroende på 
relativ fukthalt och även temperatur. Avfuktning sker 
därför endast när behov uppstår och med minsta 
driftskostnad. 

Manöverpanel

Klimat OK.  
Inom säkert område i diagram. 

Tryck

Fukthalt visas. 

Tryck

Temperatur visas. 

Tryck

ON = Avfuktning pågår.

OF = Avfuktning pågår ej.

15 sel efter sista knapp-
tryckning visas 

Fukt och mögelproblem beror på tre olika faktorer, 
relativ fukthalt, temperatur och tid. 

I diagrammet ovan kan man se var riskområdet för 
fukthalt i relation till temperatur finns. Kortvarigt

Larm

Filterlarm. Byt filter.  
Larm återkommer var  
12:e månad.

Klimatlarm. Gör funktions-
kontroll och kontrollera  
anledning till att klimatet i  
krypgrunden ligger inom  
riskområde. 

Funktionskontroll finns på: 
support.acetec.se  
 
Kvittering av larm: 
Håll in          ca 5 sekunder

Avfuktare
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SKÖTSEL AV PD-SERIEN

Regelbundet filterbyte och rengöring ger din nya avfuktare optimal livslängd och funktion. 

Rengöring 1 gång/år
• I samband med filterbyte öppnas lock med stjärnmejsel. 
• Lossa på skruvar som håller fast sorptionsblock. 
• Dra ur sorptionsblock och dammsug detta. Dammsug  

även avfuktaren invändigt. Återmontera i omvänd ordning.  

Filterbyte 2 gånger/år
• Bryt elmatning genom att dra ut stickkontakten. 
• Byt filter genom att dra ut det enligt bild nedan.  

Återmontera nytt filter. 
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5. Fönster, ytterdörr &
garageport
• Fönster
• Ytterdörrar
• Garageport
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UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

Följande anvisningar gäller för fönster typ HAS med pivåtbeslag TT 180.  
 
Stängt läge - fönsterhandtaget till höger.  
Öppet läge för vädring - fönsterhandtaget vrids uppåt. Spärren begränsar fönstrets öppningsvinkel med en 
väderingsposition. Tryck på spärren för att lösa den. 
Putsningsläge - Fönsterblåge vrids 180° för putsning. 

Fönster

Skötsel och rengöring 
Regelbunden rengöring är en grundförutsättning 
för att livsläng och funktionsduglighet skall uppnås. 
Både in- och utsidan av fönster och fönsterdörrar 
ska rengöras (även falsen i öppningsbara fönster- 
och dörrkarmar).  
 
Vi rekommenderar att säkerställa att all smuts och 
damm har tvättats bort från fönstrets trä och alu-
miniumytor samt glaset. Använd rengöringsmedel 
som är avstämt mot motsvarande material och ytor. 
Fråga i tveksamma fall från tillverkaren av rengö-
ringsmedlet.  

Rengöring av glas
Undvik att vidröra glasytan direkt med fingrar eller 
smutsiga handskar. Vi rekommenderar att använda 
flytande fönstermutsmedel, svåra fläckar kan tas 
bort med industrisprit. Använd aldrig vassa metall-
föremål vid rengöringen. 

Kontroll av utvändiga aluminiumytor
Om produkten är utvändigt beklädda med alumi-
nium behövs det inget särskilt underhåll. Alumini-
umytorna skall rengöras med ett ph-neutralt tvätt-
medel som är lämpligt för aluminium. I tveksamma 
fall, fråga från tillverkaren av tvättmedel. Säkerställ 
att all smuts tvättas bort från aluminiumytan och 
tätningslisterna. 

Skötsel och underhåll av beslagen
En gång om året enligt följande:
• Rörelsefunktion 
• Beslagens fastsättning
• Handtagens fästsättning (dra åt lösa skruvar)
• Skador på beslagen

Smörjning
För att öka och bibehålla en god funktion och säker-
het, samt öka produktens livslängd, skall fönster-
beslag smörjas med några droppar smörjmedel 1-2 
gånger per år beroende av bruk. 

Rekommendation av smörjmedel: Shell Cassida 
RLS2 eller likvärdig. 

Ytbeslag
Standard är Hoppe ytbeslag av aluminium  
tillverkade av en högklassig korrosionsbeständig 
aluminiumlegering. Ytbehandling utförs med  
pulverbeläggning eller eloxering, vilket gör  
produkten motståndskraftig mot luftfuktighet,  
korrosion och lättare mekaniskt slitage. Någon  
särskild skötsel krävs ej och smuts går lätt bort med 
en mjuk och fuktig trasa. 
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Garanti
Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll 
följs lämnar Skaala IFN AB garanti i enlighet med ABM enligt följande:

”Om inte annat föreskrivs i övriga avtalshandlingar ansvarar säljaren för fel i varan som framträder inom två år 
från varans avlämnande. Har varan levererats till ett projekt för vilket slutbesiktning ska ske, räknas 
angiven tid från den dag projektet blivit godkänt. Säljaren är inte ansvarig enligt första stycket om han gör 
sannolikt att felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller bristfällig lagring, hantering 
eller montering av varan eller på annat förhållande som kan hänföras till köparen.” 

Dessutom lämnar Skaala IFN AB 10 års garanti i Sverige för konstruktion och funktion.  
Anmärkning: 
• under 2 år fr.o.m leveransdatum omfattar garantin nya beslag inklusive montering av dessa. 
• under ytterligare 8 år omfattar garantin nyt beslag men inte montering. 

Garantin gäller för i vår fabrik ytbehandlade och glasade produkter. Garantin ersätter inte kostnader för  
återmontering av foderlister, fönsterplåtar eller andra anslutningsdetaljer. Garantin ersätter inte heller 
kostnader för byggställningar, uppbyggnad av dessa eller lyftanordningar som behövs för att byta produkten 
eller delar av den. 

Garantin gäller inte ifall produkten är felaktigt monterad, inte har blivit underhållen enligt skötselanvisning-
arna eller används på ett felaktigt sätt. Garantin gäller inte heller för fel som inte har blivit dokumenterade 
innan montering av produkten. För att bedöma skönhetsfel i ytbehandlingen för trä- och aluminiumytor 
samt felaktigheter i glas används betraktelseavstånd 3 meter. 

Garanti för isolerglaselement
Alla isolerglaselement som finns i produkter från Skaala ges en täthetsgaranti på 10 år. 

Obs! Garantin för isolerglaselement gäller inte i fråga om värmespänningar om dessa isolerglaselement 
används i kombination med mörka persienner eller andra typer av utrustning för mörkläggning som går i 
mörka toner. Om sådana används i omedelbar närhet av isolerglaselementen ökar risken för värmechocker, 
som beror på kraftiga temperaturökningar. En sådan värmechock kan spräcka glaselementet. Glassprickor 
i glaselement godkänns inte som en reklamation ifall det inte är frågan om ett tillverkningsfel. Tecken på 
tillverkningsfel framträder inom max ett år från tillverkningsdagen. 
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Underhåll
• Kontrollera då och då att gångjärnen, handtaget och infästningarna är i gott skick.  

Dra åt skruvarna eller byt ut slitna och skadade delar vid behov. 
• Minst en gång om året ska lås och gångjärn smörjas. Använd en olja som innehåller teflon och som inte 

smetar ned dörrens bearbetade yta. Gångjärn och slutbleck kan behöva justeras vid behov. 
• Minst en gång om året ska tätningslisten smörjas med silikonolja. 

För att få maximal hållbarhet bör dörrarna rengöras med jämna intervaller eller vid behov. 

Rengöring
Målade dörrar och karmar rengörs med ljummet vatten och såpa (man kan även använda milt diskmedel) 
och med en fuktig, mjuk trasa. Undvik starka rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller lösnings- 
medel, då dessa kan ge färgen en missfärgning. Oförsiktig hantering av fönsterputsmedel som innehåller 
aminer kan också ge en kulörförändring. 

Om ovarsam hantering har förorsakat skador, ska dessa bättras omedelbart med lämplig bättringsfärg. 

Använd fönsterputs då du rengör dörrens glasytor. Läs igenom innehållsförteckningen för putsmedlet 
noggrannt för att försäkra dig om att det inte skadar din dörr. 

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel. Det skadar dörrens yta och gör den matt och 
fläckig. 

Ytterdörrar

Standard, Justina Tillval, Frida Standard, Alexia
Till tvättstuga
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Specifikation

Material Stålplåt

Färg Vit NCS S0502-Y

Modell Vipport

Ventilation ingår

Isolering 40 mm

Handtag ingår

Låscylinder ingår

Garanti 5 år*

• Kontrollera då och då att gångjärnen, handtaget 
och infästningarna är i gott skick.  
Dra åt skruvarna eller byt ut slitna och skadade 
delar vid behov. 

• Minst en gång om året ska lås och gångjärn smör-
jas. Använd en olja som innehåller teflon och som 
inte smetar ned dörrens bearbetade yta. Gångjärn 
och slutbleck kan behöva justeras vid behov. 

• Minst en gång om året ska tätningslisten smörjas 
med silikonolja. 

Garageport
1928
1928 är en isolerad och underhållsfri garageport 
med lätt strukturerad yta och liggande spår som ger 
ett modernt intryck. Portbladet i stålplåt är tåligt och 
underhållsfritt för många år framöver. 
Ytbehandlingen är av högst klass, du får en port med 
mycket god kulör- och glanshållning. Våra vipportar 
har en patenterad konstruktion i perfekt balans och 
med livstids garanti på fjäderbrott. 

Vipport 
Vipport kräver minimalt med underhåll med få 
rörliga delar. Dieden vipport är marknadens enda 
port med patenterad, helt inkapslad tryckfjäder. Den 
färdigjusteras i fabrik och kan enkelt finjusteras på 
plats. Med perfekt balansering stannar porten alltid i 
önskat läge eller strävar uppåt när du släpper den. 

*Garanti 
Alla portar har fem års garanti för extra trygghet. 
Portarna har gedigen konstruktion, är testade och 
lever upp till EU-krav. Vipporten har livstidsgaranti 
på fjäderbrott. Se www.diedenporten.se för specifik 
garanti och information om varje port. 

Tillbehör 
Motor med fjärrstyrning kan beställas hos 
Diedenporten. Med en fjärrkontroll i bilen öppnar 
och stänger du porten smidigt och bekvämt. 
Systemet är säkert och har en känslig automatik 
som känner av eventuella hinder och stannar på 
mindre än 0,5  sek. Porten öppnar och stänger med 
mjukstart och mjukstopp. 

Dieden har tillverkat garageportar i mer än 50 år och är välkända för sin kvalitet.
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6. Badrum & VVS

• Badrumsinredning
• Blandare
• Våtrumsskivor & våtrumsgolv
• Golvbrunn
• Filter eget brunnsvatten
• Trädgårdskran
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Standard 
1. WC-STOL
Standardmodell med inbyggt S-lås. Färg: vit

2. PORSLINTVÄTTSTÄLL
Vit rundat tvättställ, 56 x 43 cm.
Blandare ingår, dock ej den på bilden.

3. DUSCHSET
Handdusch med Eco Flow.  
Transparent tvålhylla.

Tillval
4. & 5. MÖBELPAKET SPEGELSKÅP & 
UNDERSKÅP
Spegelskåp lackat i vitt med två dubbelsidiga 
spegeldörrar med frostad nederkant.
Vitt underskåp med två mjukstängande vitlackerade 
luckor. Blandare ingår, dock ej den på bilden.

6. DUSCHVÄGG 
Med vita aluminiumprofiler och klart härdat bockat 
säkerhetsglas med två knoppar. Dörrarna öppnar 
utåt/inåt, vilket ger mer plats i badrummet när 
dörrarna är infällda. Blandare ingår, dock ej den på 
bilden.

7. & 8. MÖBELPAKET SPEGELSKÅP & 
UNDERSKÅP
Spegelskåp med stomme i vitt med LED-belysning. 
Underskåp med mjukstängande lådor, en hylla samt 
tvättställ. Vit tålig UV-lack. 

9. HANDDUKSHÄNGARE
Komplettera ditt badrum med denna 
handdukshängare som ersätter badrummets 
radiator. 

1.

4. & 5.

7. & 8. 9.

2.

6.

3.

Badrumsinredning
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1. Kök 
FM MATTSSON 9000E
FMM 8001-0000

Blandare

2. Tvättställ 
FM MATTSSON 9000E
FMM 8060-0000

3. Duschset  
FM MATTSSON VENADO
FMM 9315-0000

4. Blandare 
FM MATTSSON 9000E 
FMM 8210-2500
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Våtrumsskivor

Vit
60 x 30 cm

Vit, liten
30 x 7,5 cm

Svart
60 x 30 cm

Svart, liten
30 x 7,5 cm

Grå sahara
60 x 30 cm

Våtrumsgolv

Raw Concrete Medium Grey 135 Aquastone Dark Grey 014

Kiruma Aluminium 146 Royal Marble Black 155

Badrummet är ett rum där design och funktion möts. Golv och väggmaterial måste vara lättskött, hygienskt 
och praktiskt. Det ska också vara garanterat vattentätt och säkert. Detta får du med våra våtrumsskivor från 
Fibo samt vårt våtrumsgolv Aquarelle från Tarkett. 
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV VÅTRUMSSKIVOR OCH VÅTRUMSGOLV

Temperaturen i badrummet bör vara minst 20 °C. Dels är det mycket behagligare, dels driver det ut skadlig 
fukt. Som hjälp kan man t ex installera en handdukstork som både ger sköna handdukar och torrare luft.

Rengöring 
Använd ett milt rengöringsmedel med ph 7-9, t ex VIM Universal eller liknande. Vid storrengöring kan 
starkare medel användas men tänk då på att skölja ordentligt med rent vatten och överdosera ej! Undvik 
rengöringsmedel som innehåller slipmedel.

Daglig städning
För att undvika beläggningar av tvål- och kalkavlagringar samt urduschat hårfärgningsmedel bör du använ-
da en gummiskrapa på vägg och golv när du duschat. OBS! Skrapans gummi kan ge missfärgningar, så läm-
na aldrig skrapan stående på golvet. Det finns ”migrationssäkra” gummiskrapor, fråga i butiken. 

När du ska rengöra väggen, använd en mjuk svamp fuktad med vatten och allrengöringsmedel. Skölj efter 
med rent vatten och skrapa torrt med gummiskrapan. 

Fläckborttagning
Tag alltid bort fläckar så snart du upptäcker dem. Ju färskare fläck, desto lättare att få bort. Torka rent med 
vatten efteråt. Limfläckar som uppkommer vid montering tas bort med en vit nylonduk fuktad i T-sprit. 
Färska limfläckar tas bort med ljummet vatten och diskmedel. 

Hårfärningsmedel kan ge bestående fläckar, såväl ren färgningsvätska som den överskottsfärg som duschas 
ur håret. Rengör och torka därför efter varje dusch. Även färgämnen i plastartiklar kan ge missfärgningar
vid direktkontakt med våtrumsytan. Tänk på att ljusa golv- och väggmaterial kräver en ökad städinsats. 
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Golvbrunn
Vieser golvbrunnar med sido- eller bottenutlopp, 50/75 mm. Produkten finns även i varianter med två 
sidoinlopp, 32 mm. Vattenlåset är demonterbart för rengöring och rensning. Golvbrunnen har en klämring 
för anslutning till folie eller plastmatta. Vid läggning av klinker, använd endast testat och godkänt 
foliesystem. Tillbehör som kan komma att behöva användas vid klinkerläggning är förhöjningsringar. 
Säkerställ att ni endast använder Viesers förhöjningsringar. 

Kapacitet
Maxflöde mellan 1,2-3,0 l/sek. 

Material
PP-plast i golvbrunn, klämring och vattenlås. 
Läppringstätning av EPDM-gummi. 

Typgodkännande
Viesers brunnar uppfyller kraven för Säker 
Vatten, BKR, GVK, Sunda Hus samt ligger 
listade på Svanen. Produkterna är testade 
på SITAC samt VTT. 

För kontakt och ytterligare information:
Vieser Sweden 
www.vieser.se

Tilläggsprodukter

Förhöjningsringar finns i tre utföranden
Produkt RSK nr

12 mm 7114105

12-18 mm, kapbar 7114116

25-88 mm, kapbar 7114063

Membranfläns, passar alla Vieser golvbrunnar
Produkt RSK nr

Membranfläns 7114071

Vieser rostfritt galler med justerbar klinkerram. 
Innebär mindre kapning av kakelplattor och en 
snyggare installation. Kan även fås i andra kulörer. 

Produkt RSK nr
Vieser Design 7129518

Vieser Modern 7129519

Vieser Classic 7129520
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MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL

Björnfilter
Monteringsanvisning 
Björnfilter är endast avsedda för anläggningar med eget brunnsvatten. Max arbetstryck är 8 bar för 
filterbehållare och 6 bar för filterpatroner. Om det finns risk för tryckstötar i vattensystemet rekommenderas
installation av tryckslagsdämpare. Vid höga tryck i vattensystemet kan en rostfri filterbehållare monteras,  
RSK 5949799, max arbetstryck 15 bar, anslutning 1’’. 

Filterbehållare 
Montera filterhållaren på kallvattenledningen efter pump och hydropress/hydrofor. Använd alltid 
rörkopplingar med rak/cylindrisk gänga till filterbehållaren. Om koniska rörkopplingar används kan sprick-
bildning i filterhuvudets gängor uppträda. Täta gängorna med teflontejp/gängtejp. Behållaren ska alltid 
monteras så att den hänger rakt ned. 

Filterpatroner 
Välj lämplig filterpatron och montera i filtret. Filterpatronens livslängd beror på vattenkvalitén och vatten-
förbrukningen. Byt filterpatron när vattenkvalitén försämras eller när vattentrycket minskar. Vid risk för 
tryckstötar tillsammans med användning av kolpatron ska dubbelbehållare med nylonpatron monteras. 
Nylonpatronen ska monteras efter kolpatronen i dubbelbehållaren, detta för att förhindra eventuell 
spridning av kolpartiklar i systemet. 

Drift och skötsel 
Björnfilterbehållare har litet servicebehov. Dock är det nödvändigt att byta filterpatron vid ättning. 

Följande serviceintervaller rekommenderas: 
• Byt filterpatronen var tredje månad eller tidigare om patronen är mättad. Nylonpatron rengöres. 
• Vid ökande tryckfall över filtret, byt eller rengör patronen. 

Vid byte eller rengöring av filterpatronen: 
1. Stäng av vattnet före filtret. Släpp ut vattentrycket efter filtret genom att öppna ett tappställe. 
2. Lossa muttern som håller filterskålen, använd originalfilternyckel. 
3. Öppna och rengör filterhuset. 
4. Byt/rengör filterpatronen. 
5. Montera ihop filtret. Kontrollera att filterpatronen hamnar rätt. 
6. Filtret är klart att använda. Släpp försiktigt på vattnet, kontrollera tätheten, vid behov efterdag  

behållaren. 

Den medföljande nyckeln ska endast användas för att lossa på filtrets låsmutter, vid låsning av filtrets 
låsmutter räcker handkraft. 

RSK Nr Benämning
5949805 Bomullspatron

5949802 Patronfilterbehållare Beulco
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Trädgårdskran
Vatten behövs inte bara inne i hus, utan även i exempelvis trädgårdar. Och eftersom att det inte alltid är 
sköna maj i vårt land, behöver trädgårdskranarna klara lite tuffare krav. Våra trädgårdskranar är 
självdränerande och därmed frostsäkra.  

Vid frysrisk
Påmonterad snabbkoppling, slang och eventuell vakuumventil ska demonteras inför vintern. Kontrollera 
också innan vintern att trädgårdskranen inte står och droppar ur utloppet. Då kan det bildas is i utloppet 
som medför risk för sönderfrysning.

• Självdränerande och frostsäker. 
• Med nyckel.
• Kan kapas för anpassning mot väggtjocklek. 
• Väggbricka: 

H: 106 mm 
B: 66 mm  
Skruvhål diagonalt.  

Utförande FMM nr RSK nr
För väggtjocklek max 400 mm 4293-0400 431 66 96

För väggtjocklek max 600 mm 4293-0600 431 66 98
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7. Kök & vitvaror

• Electrolux kök 
Standard 
Tillval: Inbyggnadspaket vit 
Tillval: Inbyggnadspaket rostfri

• Electrolux klädvård
• Köksluckor och bänkskivor
• Skåpinredning



54

Electrolux kök
Ditt nya kök levereras komplett med vitvaror från Electrolux. I standardleveransen ingår ett vitvarupaket 
bestående av spis, fläkt, kyl, frys och diskmaskin. Detta paket kan även uppgraderas med vita eller rostfria 
inbyggnadsenheter. Se kommande sidor för att se vad som ingår i diverse paket. 

Skötsel och rengöring av ditt kyl- och frysskåp från Electrolux
• Rengör skåpen regelbundet. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget, alternativt  

slå av säkringen. 
• Tag ut lösa delar och handdiska dem. 
• Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och ett milt handdiskmedel utspätt 

med ljummet vatten. Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet. 
• Vid eventuellt stopp i dropprännan kan kondensvatten rinna ut på trägolvet. Se därför till att ta bort 

smuts som fastnat där. 
• Ta bort ventilationsgallret och dammsug under skåpet.  

(Lossa ventilationsgallret från snäppfästena genom att dra det mot dig)
• Drag fram skåpet från väggen och dammsug på baksidan av skåpet, kylsystemet och kompressorn.  

(Lyft skåpet i framkant när det ska flyttas så inte golvet repas)

I bruksanvisningen finns det fler tips på hur man rengör sina skåp på bästa sätt. 

Skötsel och rengöring av intraprodukter i rostfritt stål (diskho i kök och klädvård)
Torka alltid av diskbänken efter användning med diskmedel och rent vatten. Låt inte vatten eller andra
vätskor torka in för att undvika att en grå beläggning bildas på ytan. Använd aldrig skurpulver eller
stålull för att rengöra ytan. Förutom repor kan även rostangrepp bildas.
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DETTA INGÅR I STANDARDLEVERANSEN

SPIS KKR6400BSW
• Vred för fyra steglöst inställda 

zoner

• Hällkontroll med vred

• Spis med en ugn och häll

• Lättrengjorda ugnsglas

• Kylfläkt

• Sval och barnsäker ugnslucka

• Medföljande tillbehör:  

1 emalj långpanna, 1 emaljplå-

tar, 1 krom med uppöjd kant

Typ av häll Highlight Keramiskt Glas Rengöring Svart slät emalj

Mått HxBxD 850-936x596x600 Typ av kontroller Vred standard, Front

Plåt, max bakningsyta, 

cm2

1424 Energiklass A

SPISFLÄKT EFF60560OX 
• Hob2Hood

• Typ av installation:  

Vägghängd designkåpa, 

bredd 60 cm

• Evakueringskapacitet (hög/låg): 

352/256 m³/h

• Max evakueringskapacitet 

(intensiv): 603 m³/h

• Ljudnivå min/max/intensiv: 

46/57/69 dB(A)

• Antal hastigheter 2+2 intensiva, 

Breezefunktion

• Typ av lampa och antal: 

LED, 2

• Fläkt med sensorfunktion

• Elektronisk tryckknappsstyr-

ning med 2+2 intensiva,  

Breeze-funktionhastigheter

• Fettfilterindikationer

• Fettfiltertyp och antal: 

Aluminium, 1

Kolfilter, modell TYPE15 Mått HxBxD 665-1090x598x500

Energieffektivitetsklass B Flödesdynamiskeffektivitetsklass B

Fettfiltreringseffektivitetsklass D Belysningseffektivitetsklass A

KYLSKÅP KRS2DE39W 
• LED-belysning

• Elektronisk styrning med 

LCD-display

• Freestore™

• Shoppingfunktion

• Larm vid öppen dörr

• Semesterläge

• Belysning kyl: Takbelysning,  

Invändig, LED

• Flaskhylla

Installation Fristående Energiklass E

Volym kyl, l 390 Produktmått HxBxD, mm 1860x595x635

Inbyggnadsmått HxBxD, mm Dörrhängning Höger och omhängbar
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DETTA INGÅR I STANDARDLEVERANSEN

FRYSSKÅP KUT5NE26W 
• Frostfree

• LCD-display

• FastFreeze

• Snabbinfrysning med  

automatisk återgång

• Larm vid öppen dörr

• Fryslådor: 1 fullbred, 3 Maxi, 1 

halvdjup, Transparent plast

• Hylla med fällbar lucka(or): 2, 

Transparent plast 

• Larm vid hög temperatur

• Belysning: 1, Invändig LED

• Hyllor i säkerhetsglas

• FrostFree - automatisk  

avfrostning

Installation Fristående Energiklass E

Volym frys, l 253 Produktmått HxBxD, mm 1860x595x635

Inbyggnadsmått HxBxD, mm Dörrhängning Vänster och omhängbar

UNDERBYGGD DISKMASKIN ESF5545LOW 
• Överkorg med: 2 SoftSpikes, 

Fällb. kopphyllor, Handtag

• 6 program, 4 temperaturer

• Underkorg med: 2 fällbara 

tallriksstöd, Handtag

• AutoOff

• Panel med symboler

• Diskmaskin med autosensor

• Bestickkorg

• Program: AutoFlex, 45°-70°, 

Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, 

Quick 60° 30 min,  

Avsköljningsprogram

• Senare start från 1 till 24 

timmar

• TimeSaver - upp till 50 %  

kortare disktid

• Autosensor

• Vattensäkerhet: Hel botten 

och flottör

• Indikator för påfyllning av salt 

& sköljmedel

• Övre korgen går att justera 

i höjdled, även då den är 

fullastad

Installation Underbyggd Energiklass D

Produktmått HxBxD, mm 818x596x590 Inbyggnadsmått 820-880x600x570

Antal kuvert 13 Extra funktioner Time Manager, XtraDry
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INBYGGNADSUGN CKB520V 
• Multifunktionell ugn med 

varmluft

• Matlagningstermometer med 

auto-off

• Intryckbara vred

• VelvetClosing® -  

mjukstängande lucka

• Ugnslampa

• Utdragbara bakplåtsskenor 

TR1LV medföljer

• Ugnsstegar med Easy Entry

• Kylfläkt 

• Ugnsglas som är lätta att 

rengöra

• Luckspärr

• Medföljande tillbehör:  

1 emaljplåt, 1 långpanna i 

emalj, 1 proffsplåt, 1 krom

Ugnsfunktion Varmluft Inbyggnadsmått HxBxD, mm 590x560x550

Rengöring AquaCleaning Färg Vit

Energiklass A+ Nettovolym, l 71

INBYGGNADSHÄLL HOI630MF
• Touckontroll

• Boosterfunktion

• Hob2Hood

• Timer

• Säkerhet: Automatisk  

avstängning

• Barnlås

• Funktionslås

• Enkel installation med snap-in 

system

• Ljussignal

Typ av häll Induktion Typ av ram/kant Glaset fasat i framkant

Bredd, mm 590 Djup, mm 520

Inbyggnadsmått HxBxD, mm 44x560x490 Radie 5

MIKROVÅGSUGN KMFE264TEW
• Tillagningslägen: Mikrovågor

• Snabbstart med 30 sekunders 

intervaller

• Automatiska viktstyrda  

tillagningsprogram

• Automatiskt viktstyrt  

avfrostningsprogram

• Elektronisk klocka med timer

• Barnlås

• Touch-kontroll för att välja 

effekt

• Invändig belysning

• 3 stycken program som kan 

programmeras så att de följer 

varandra automatiskt

• Mikrovågsugnen signalerar då 

tillagningstiden är slut

Installation Inbyggnad Färg Vit

Mikrovågseffekt, W 900 Produktmått HxBxD, mm 459x594x404

Inbyggnadsmått 450x562x500

TILLVAL: VITA INBYGGNADSENHETER
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INBYGGNADSUGN CKC720X 
• Multifunktionell ugn med 

varmluft

• Display med timer, count up-ti-

mer och start/stoppautomatik

• Matlagningstermometer med 

auto-off

• Soft Closing

• Ugnsglas som är lätta att 

rengöra

• Pop in/Pop out-vred

• Lampan tänds när ugnsluckan 

öppnas

• Dubbla ugnslampor

• Utdragbara bakplåtsskenor 1 

nivå medföljer

• Elektronisk  

temperaturinställning

• Automatisk  

säkerhetsavstängning

• Restvärmevisning

• Ugnsstegar med Easy Entry

• Kontrollpanel med barnlås

• ISOFRONT PLUS sval  

ugnslucka

• Medföljer: 1 emaljplåt, 1  

långpanna, 1 proffsplåt, 1 krom

Ugnsfunktion Varmluft Inbyggnadsmått HxBxD, mm 590x560x550

Rengöring Katalysrengöring Färg Rostfri

Energiklass A+ Nettovolym, l 71

INBYGGNADSHÄLL HOI630MF
• Touckontroll

• Boosterfunktion

• Hob2Hood

• Timer

• Säkerhet: Automatisk  

avstängning

• Barnlås

• Funktionslås

• Enkel installation med snap-in 

system

• Ljussignal

Typ av häll Induktion Typ av ram/kant Glaset fasat i framkant

Bredd, mm 590 Djup, mm 520

Inbyggnadsmått HxBxD, mm 44x560x490 Radie 5

MIKROVÅGSUGN KMFE264TEX
• Tillagningslägen: Mikrovågor

• Snabbstart med 30 sekunders 

intervaller

• Automatiska viktstyrda  

tillagningsprogram

• Automatiskt viktstyrt  

avfrostningsprogram

• Elektronisk klocka med timer

• Barnlås

• Touch-kontroll för att välja 

effekt

• Invändig belysning

• 3 stycken program som kan 

programmeras så att de följer 

varandra automatiskt

• Mikrovågsugnen signalerar då 

tillagningstiden är slut

Installation Inbyggnad Färg Svart/Rostfri stål med antifingerprint

Mikrovågseffekt, W 900 Produktmått 459x594x404

Inbyggnadsmått HxBxD, mm 450x562x500 Effektlägen 5

TILLVAL: ROSTFRIA INBYGGNADSENHETER



59

TILLVAL: ROSTFRIA INBYGGNADSENHETER

KYLSKÅP KRS2DE39X
• AntiFingerPrint motverkar 

avtryck

• LED-belysning

• Elektronisk styrning med LCD 

display

• Freestore™

• Shoppingfunktion

• Larm vid öppen dörr

• Semesterläge

• Belysning kyl: Takbelysning, 

invändig, LED

• Flaskhylla

Installation Fristående Energieffektivitetsklass E

Volym kyl, l 390 Dörrhängning Höger och omhängbar

Produktmått HxBxD, mm 1860x595x635

FRYSSKÅP KUT5NE26X
• FrostFree

• LCD-display

• FastFreeze

• Snabbinkylning med  

automatisk återgång

• Larm vid öppen dörr

• Fryslådor: 1 fullbred, 3 maxi,  

1 halvdjup, transparent plast

• Hylla med fällbar lucka(or):  

2 transparent plast 

• Larm vid hög temperatur

• Belysning: 1, invändig LED

• Hyllor i säkerhetsglas

• AntiFingerPrint motverkar 

avtryck

• FrostFree - automatisk  

avfrostning

Installation Fristående Energieffektivitetsklass E

Volym frys, l 253 Avfrostning FrostFree

Produktmått HxBxD, mm 1860x595x635 Dörrhängning Vänster och omhängbar

UNDERBYGGD DISKMASKIN ESF5545LOX 
• Överkorg med: 2 SoftSpikes, 

Fällb. kopphyllor, Handtag

• 6 program, 4 temperaturer

• Underkorg med: 2 fällbara 

tallriksstöd, Handtag

• AutoOff

• Panel med symboler

• Diskmaskin med autosensor

• Bestickkorg

• Program: AutoFlex, 45°-70°, 

Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, 

Quick 60° 30 min,  

Avsköljningsprogram

• Senare start från 1 till 24 

timmar

• TimeSaver - upp till 50 %  

kortare disktid

• Autosensor

• Vattensäkerhet: Hel botten 

och flottör

• Indikator för påfyllning av salt 

& sköljmedel

• Övre korgen går att justera 

i höjdled, även då den är 

fullastad

Installation Underbyggd Energiklass D

Produktmått HxBxD, mm 818x596x590 Inbyggnadsmått 820x880x600x570

Antal kuvert 13 Extra funktioner Time Manager, XtraDry
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TVÄTTMASKIN EW6F6248G6
• Fördröjd start

• TimeManager®

• Balanskontroll

• Sköljning med skumavkänning

• Anpassar tvättprogrammen 

efter mängden tvätt

• Barnlås

• Översvämningsskydd

• Tvättkapacitet: 8 kg

Display Medium LED Tvättkapacitet, kg 8

Max centrifugering 1 400 Energiklass B

Motortyp EcoInverter Max djup, mm 600

TORKTUMLARE EW8H648G7
• Tumlare med elektronisk 

fuktavkänning, programmet 

avslutas automatiskt

• Displaytyp: Touch LCD

• Invändig LED-belysning

• Invertermotor

• Fördröjd start

• Reverserande trumgång håller 

isär kläderna och motverkar 

skrynklor

• AutoOFF - ingen onödig  

elförbrukning

• Skontrumma

• Medföljande tillbehör:  

Avloppsslang

• Certifierad Woolmark Blue- 

program

• Tidsstyrda torkprogram som 

tillägg till de automatiska

• Speciella torkprogram:  

Sängkläder XL, Bomull Eco,  

Bomull, Fintvätt, Denim, Täcke, 

Mixed XL, Outdoor, Silke 

Uppfräschning, Syntet, Ull

Torkteknik Värmepump Invändig belysning LED

Kapacitet tork bomull, kg 8 Energiklass A++

Kondensationseffektivitetsklass 82 Trumvolym, l 118

KOMBINERAD TVÄTT/TORK EW76661S8
• Kondenstumlare: fukten samlas 

i en vattentank, ingen  

ventilation krävs

• TimeManager®

• Sköljning med skumavkänning

• Översvämningsskydd

• Balanskontroll

• Automatisk torkning

• Tidstorkning

• Fördröjd start

• Ylleprogram som gör att ylle-

märkta produkter kan tvättas

• Ångprogram

• Barnlås

• Program: Eco 40-60, Bomull, 

Syntet, Fintvätt, Ylle, Steam 

FreshScent, Centrifugering/

tömning, Sköljning, Machine 

Clean, Anti-allergi, Spotkläder, 

Outdorr, Denim, One GO 1h 

1 kg

Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 10 Energiklass tvätt-tork E

Torkkapacitet, kg 6 Energiklass A

Kondensationseffektivitetsklass 82 Trumvolym, l 69

TILLVAL: TVÄTT OCH TORK
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sida 1   Detta Garantibevis omfattar 3 sidor. 

 G A R A N T I B E V I S 

Byggt av: Älvsbyhus AB 

Garantitiden är 2 år från slutbesiktningsdatum för dina nya vitvaror 

Electrolux är en av världens ledande leverantörer av vitvaror. En roll som innebär att vi sätter stor 
vikt vid att du som använder våra produkter är nöjd. 

Vi är aldrig längre bort än ett samtal 
Ring Electrolux Service så hjälper vi dig med både enklare frågeställningar som en borttappad 
bruksanvisning som större problem med en produkt som inte fungerar. Om vi inte löser ditt problem 
över telefon ser vi till att du får besök av en av våra tekniker. 

Electrolux Service:  tel. 0771-76 76 76 

Tänk på att alltid ha modell, produktnummer, serienummer på den produkt ni har problem med. 

Var sitter dataskylten? 

Heta produkter 

• Inbyggnadshällar: På hällens undersida eller i bruksanvisningen.
• Inbyggnadsugnar: På kanten innanför ugnsluckan.
• Spisar: Runt ugnsöppningen, ramen på ugnsmuffen.
• Fläktar:  Under fläktkåpan eller under filtret.
• Mikrovågsugnar: På höger kant innanför ugnsluckan eller på baksidan.

Kalla produkter 

• Kylskåp/frysskåp: Inne i skåpet på höger eller vänster sida, kan behöva dra ut grönsakslådan.
• Frysboxar: Lockets insida eller på baksidan.

Våta produkter 

• Frontmatad tvättmaskin: På ramen runt lucköppningen.
• Toppmatad tvättmaskin: På baksidan av maskinen eller på luckan för silen.
• Torktumlare På ramen runt lucköppningen.
• Diskmaskin: På höger kant av luckan.
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Tillbehör till din nya produkt  
Vill du utöka ditt tillbehörssortiment eller saknar du en reservdel kontaktar du Electrolux Distriparts. 
 
Electrolux Distriparts: tel. 0770-777 040 
 
För mer information om dina produkter, tips och råd, felsökning, ladda ner ny 
bruksanvisning, beställa reservdelar mm. Besök oss på: www.electrolux.se 
 
 
Garantivillkor och Reklamationsrätt 
 
Electrolux har levererat dina nya vitvaror med 2 års garanti. Garantin gäller i Sverige, Finland & Norge. 
Detta dokument är en värdehandling och gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom 
det skall kunna uppvisas i original om du behöver utnyttja garantirätten. 
 
Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. 
Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, var på du som kund får en fri 
reparation, alternativt en ny produkt. 
 
Gäller det t.ex. ett handhavandefel måste vi via våra serviceverkstäder debitera dig kostnaden. 
Är det en felinstallerad produkt debiterar vi Älvsbyhus AB. Det gäller även i de fall som vi inte 
kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel 
som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom 
ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. 
 
Hur länge gäller garantin?  
Electrolux lämnar 2 års garanti på alla vitvaror av varumärket Electrolux och AEG. 
Garantin gäller till och med det datum som framgår av datumet på 
slutbesiktningsprotokollet. Garantin inkluderar mikrovågsugnar och fläktar men 
exkluderar dammsugare och småel. Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte 
garantiperioden för produkten eller för de nya delarna. 
 
Vad omfattar 2 års garanti?  
Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material- eller produktionsfel. Garantin 
gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken ”Vad omfattas inte 
av den här garantin?”. 
 
Vem utför service?  
Electrolux Service utför service genom sin egen serviceorganisation eller av Electrolux Service anvisad 
servicepartner. För service: Tel. kundtjänst 0771–76 76 76. E-post: electroluxservice@electrolux.se. För 
enklare felsökning och råd om fel som du kan åtgärda själv, besök www. electrolux.se/support/. 
 
 
Tillhandahållare av servicegarantin är:  
Electrolux HemProdukter AB  
105 45 Stockholm 
 
 
sida 2  Detta Garantibevis omfattar 3 sidor. 
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sida 3   Detta Garantibevis omfattar 3 sidor. 
 

 
Vad omfattas inte av den här garantin? 

• Normalt slitage. 

• Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa 
bruksanvisning, felaktig installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom 
kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som omfattar men 
inte begränsar till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormal kalkhalt samt skador 
orsakade av onormala miljöförhållanden. 

• Förbrukningsvaror t.ex. filter, batterier och lampor. 

• Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran inkl. repor 
och eventuella färgskillnader. 

• Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning 
av filter, dräneringssystem eller tvätt-/diskmedelsfack. 

• Skador på följande delar: keramiskt glas, tillbehör, över- och underkorgar, bestickskorgar, 
tillförsel-och avloppsledningar, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, höljen och 
delar av höljen.  

• Reparationer som inte utförts av Electrolux Service eller om reservdelar, annat än 
originaldelar har använts. 

• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som ej har utförts enligt 
anvisningar. 

• Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, d.v.s. ej för hemmabruk. 
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Så här hittar du E-nr och FD-nr 
VID BESTÄLLNING AV RESERVDELAR OCH SERVICEBESÖK. 

Innan du ringer Electrolux för beställning av reservdelar eller service är det viktigt att du hittar produktens 
typskylt och antecknar E-nr (modellnummer) och FD-nr (serienummer). I produktens bruksanvisning står 
det alltid en beskrivning på var du finner typskylten på just din modell. 

Spis och ugn
Öppna ugnsluckan helt. E-nr och FD-nr finns på 
höger sida på ugnsluckan. På ett fåtal spismodeller 
finner man E-nr i förvaringslådan under ugnen. E-nr 
och FG-nr finns dessutom alltid på en klisteretikett 
på baksidan. 

Diskmaskin
E-nr och FD-nr finns på frontluckans ovankant, 
tryckt i stålet. 

Fläkt
E-nr och FD-nr finns inne i fläkten och syns när man
plockar ur filtret.

Häll
Hällar har E-nr och FD-nr på undersidan av
hällen. Numrena finns även på en etikett på
installationsanvisningen (inte samma som
bruksanvisningen).

Mikrovågsugn
En klisteretikett med E-nr och FD-nr syns på 
högersidan när luckan är öppen.

Kyl- och frysskåp
En klisteretikett med E-nr och FD-nr finns på 
vänster sida inne i skåpet, bakom nedersta 
grönsakslådan.

Tvättmaskin
Öppna frontluckan, på insidan av den finns E-nr. 
Ett fåtal modeller har typskylten vid rensningsluckan 
i nederkant av maskinen. E-nr och FD-nr finns dess-
utom alltid på en klisteretikett på baksidan.

Torktumlare
Öppna frontluckan, på insidan av den finns E-nr. 
E-nr och FD-nr finns dessutom alltid på en 
klisteretikett på baksidan.
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Skåpinredning
I ditt Älvsbyhus ingår garderober och skåp i enlighet med din planritning.  
Nedan finns en förteckning över vilken inredning som ingår till respektive skåp. 
Namn Skåptyp Beskrivning
G6 Garderob, 60 cm 2 st klädstänger, 557 mm och 1 st back, ”60 cm”

L6 Linneskåp, 60 cm 5 st B6-hyllor, 553 x 566 mm (d x b) och 4 st backar ”60 cm”

TS6 Skafferi, 60 cm 5 st B6-hyllor, 553 x 566 mm (d x b) och 4 st backar ”60 cm”

S6 Städskåp, 60 cm 1 st B6-hylla, 553 x 566 mm (d x b) och 1 st städskåpssats

G6UM Skåp för inbyggnadsugn och mikro, 60 cm 1 st hylla, 515 x 566 mm (d x b)

S6SP Skåp i klädvård 1 st B6-hylla, 553x566 mm och 1 st städskåpsinredning

S5SP Skåp i klädvård 1 st B5-hylla, 553x466 mm och 1 st städskåpsinredning

G4 Garderob, 40 cm 2 st klädstånger, 357 mm och 1 st back ”40 cm”

L4 Linneskåp, 40 cm 5 st B4-hyllor, 553 x 366 mm (d x b) och 4 st backar ”40 cm”

L4SP Linneskåp special, 40 cm 4 st B4-hyllor, 553 x 366 mm (d x b) och 4 st backar ”40 cm”

Ö8 Överskåp, 80 cm 3 st Ö8-hyllor, 329 x 766 mm (d x b)

Ö6 Överskåp, 60 cm 3 st Ö6-hyllor, 329 x 566 mm (d x b)

Ö6KF Överskåp kyl/frys, 60 cm Ingen inredning

Ö5 Överskåp, 50 cm 3 st Ö5-hyllor, 329 x 466 mm (d x b)

Ö4 Överskåp, 50 cm 3 st Ö4-hyllor, 329 x 366 mm (d x b)

B125 Underskåp innerhörn, 112 cm 2 st B12-hyllor, 553 x 1141 mm (d x b)

B125G Underskåp innerhörn, 112 cm 2 st utdragbara hyllor

B8 Underskåp, 80 cm 2 st B8-hyllor, 553 x 766 mm (d x b)

D8 Underskåp diskbänk, 80 cm Ingen inredning

D8G Underskåp diskbänk, 80 cm 1 st låda, 400 mm

B6 Underskåp, 60 cm 2 st B6-hyllor, 553 x 566 mm (d x b)

B6IH Underskåp för inbyggnadshäll, 60 cm 2 st lådor

B4/5/6/8G Underskåp grytskåp, 40/50/60/80 cm 3 st lådor

B6TL Underskåp tvättlåda, 60 cm 1 st hylla, 329 x 561 mm

B5 Underskåp, 50 cm 2 st B5-hyllor, 553 x 466 mm (d x b)

B4 Underskåp, 40 cm 2 st B4-hyllor, 553 x 366 mm (d x b)

B4L Lådhurts, 40 cm 1 stor + 4 små lådor

B2 Underskåp, 20 cm 2 st B2-hyllor, 553 x 166 (d x b)

DM3L Lådhurts under upphöjd diskmaskin, 60 cm 1 st låda

Ö6DM3 Överskåp ovan upphöjd diskmaskin, 60 cm 3 st Ö6-hyllor, 329 x 566 mm (d x b)

Skötsel och rengöring 
KÖKSLUCKOR  
Målade och lackerade luckor/ytor rengörs med en aningen fuktig mjuk trasa, eftertorka med rent vatten 
och torka torrt. Använd vid behov neutralt rengöringsmedel, doserat i vatten enligt anvisningar. Använd inte 
skurpulver, ammoniak eller liknande preparat som innehåller slipmedel. Håll ytorna torra, torka bort vatten-
stänk med torr trasa. Placera inte kaffe- eller vattenkokaren direkt under köksluckorna så att ångan blöter 
ner luckorna. Tänk på att detta även gäller ångan från diskmaskinen där man börlåta disken svalna/torka 
innan luckan öppnas. Om dessa anvisningar inte följs kan tillverkaren inte ta ansvar för skador som uppstår 
på luckorna.

BÄNKSKIVOR I LAMINAT
Laminat är ett mycket tåligt material mot slitage, nötningar, värme och kemikalier. Ställ däremot aldrig 
stekpannor eller kastruller direkt på laminatet utan att använda underlägg: detta kan skada bänkskivan. Vid 
rengöring används en fuktad trasa tillsammans med allrengöringsmedel. Vid svåra fläckar används fönster-
putsmedel samt en mjuk borste. Använd aldrig stålull, skurpulver, slipsvampar eller liknande för rengöring 
av bänkskivan. Undvik också rengöring med skurmedel då de kan innehålla slipmedel som skadar ytan.
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8. Innertak och trägolv

• Innertak
• Trägolv
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Innertak
FORESTIA TAK-ESS INSPIRATION 

Ett snyggt tak sätter pricken över ”i” och bidrar till att höja standarden i rummet.  
Tak-ess Inspiration från Forestia är tidlöst och harmonierar alltid med interiören oavsett om du föredrar 
klassiskt eller modernt, eller vill ha en stilart mittemellan. Många kommer också att förundras över att taken 
varken slits eller åldras, utan förblir opåverkat av tidens tand. Du behöver aldrig tänka på underhåll, folien tar 
ej till sig damm eller smuts och taket är därför också lätt att hålla rent. 

TIPS: Skulle du känna för en annan färg om några år? Inga problem - Tak-Ess Inspiration kan utan några 
problem övermålas.  
 

Produktfakta
Mönster 14TF Vit Inspirasjon

Utförande Not och fjäder på 4 sidor samt V-fog

Stomme Svanmärkt spånskiva i kvalitet EI

Format (mm) 600 x 1 200 x 12
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Trägolv
GOLVABIA TRÄGOLV 

Det fina med trä är att det åldras med behag, färgerna blir djupare och med rätt skötsel håller det i många år. 
Här kommer lite fakta om vad som är viktigt att veta om trägolv samt hur du sköter ditt golv på bästa sätt.

• Trä som utsätts för dagsljus förändrar färg, detta är naturligt och förekommer hos alla träprodukter. Där-
för kan det vara bra att flytta på till exempel mattor då och då, för att undvika skarpa skillnader. Träslag 
som furu, körsbär och valnöt har större färgförändringar. 

• Trä är ett naturmaterial med stor variation i utseende, det finns inga regler för exakt hur det ska se ut då 
enstaka brädor kan ha ett avvikande utseende. Detta är naturligt. 

• Tänk på att husdjur kan göra repor i trägolv. Man kan även få repor av vassa föremål. 
• Om man behöver täcka golvet, till exempel i samband med målning, ska golvet skyddstäckas med ett 

material som släpper genom fukt (till exempel papp). 
• Undvik att använda tejp på golvet. Golvets lackade yta är gjord för att motstå slitage och användande. 

Under ogynnsamma förhållanden kan tejpen få lacken att släppa. 

Underhåll
• Använd rejäla dörrmattor 

Det är smuts som är stor anledning till slitage på trägolv. Genom att lägga en skrapmatta utanför entré-
dörren och en torkmatta innanför dörren, så slipper du få in smuts och grus som sliter hårt på golvet. 

• Använd filttassar 
Förse alla möbler med filttassar så slipper du onödiga repor i golvet. När du flyttar tunga möbler - lyft! 
Släpa inte dem. 

• Dammsuga eller torka av 
Använd torra metoder för den dagliga städningen. Dammsug, sopa eller torrmoppa golvet så att grus, 
damm och annan lös smuts tas bort. Torka golven endast vid behov med väl urvriden microfibermopp. 
Använd endast milda rengöringsmedel. Svabbggarn rekommenderas ej eftersom det lämnar för mycket 
vatten efter sig på trägolvet. För mycket vatten kan leda till svarta kanter på brädor eller andra defekter.

• Torka upp direkt  
Torka omedelbart upp vatten eller annan vätska som spills ut. Var också noggrann med att torka upp 
till exempel kaffe, rödvin, ketchup och tuggummi eftersom det annars kan ge fläckar. Fläckar avlägsnas 
enligt fläcknyckel nedan. 

• Polish 
Lackade trägolv kan underhållas med trägolvspolish  
eller refresher. Dessa ger en vacker yta och ett  
förstärkt skydd av lacken.  
  
 

Fläck av Tas bort med
Frukt, saft, mjölk, grädde, 
läsk, öl, vin, kaffe, te, urin

Milt rengöringsmedel

Choklad, skokräm, fett, 
gummimärken, tjära, asfalt

Lacknafta (eftertorka med fuktig 
trasa)

Färgband, stencil, bläck, 
läppstift

T-sprit (eftertorka med fuktig trasa)

Blod Kallt vatten
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Laminatgolv
TARKETT LAMINATGOLV 

Woodstock från Tarkett är ett laminatgolv med vackert trämönster och en tydlig, unik ytstruktur, som ger en 
naturtrogen känsla. Viktiga egenskaper är att det är slitstarkt, tåligt och lättstädat. 

• Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att laminatgolv inte ska formförändras mer än normalt.  
I nya hus bör man vara speciellt uppmärksam på deta. Byggfukt och hög sommarfukt kräver god  
ventilation och eventuellt uppvärmning. För torrt eller för fuktigt inomhuskliamt kan orsaka konvex kup-
ning eller konkav skålning. 

• Såpa eller överdoserat rengöringsmedel kan orsaka flammigt och svårstädat golv. Detta kan åtgärdas  
genom att torka golvet med rent vatten. 

Underhåll
• Använd rejäla dörrmattor 

Det är smuts i kombination med slitage som avgör hur ditt golv mår och ser ut. Genom att lägga en 
skrapmatta utanför entrédörren och en torkmatta innanför dörren, så slipper du få in smuts och grus 
som sliter hårt på golvet. 

• Använd filttassar 
Förse alla möbler med filttassar så slipper du onödiga repor i golvet. När du flyttar tunga möbler - lyft! 
Släpa inte dem. 

• Dammsuga eller torka av 
Använd torra metoder för den dagliga städningen. Dammsug, sopa eller torrmoppa golvet så att grus, 
damm och annan lös smuts tas bort. Torka golven endast vid behov med väl urvriden microfibermopp. 
Använd endast milda rengöringsmedel. Svabbggarn rekommenderas ej eftersom det lämnar för mycket 
vatten efter sig på golvet. 

• Torka upp direkt  
Torka omedelbart upp vatten eller annan vätska som spills ut. Var också noggrann med att torka upp 
till exempel kaffe, rödvin, ketchup och tuggummi eftersom det annars kan ge fläckar. Fläckar avlägsnas 
enligt fläcknyckel nedan.  

 

 
 
 
 

Fläck av Tas bort med
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjök, 
grädde, kaffe, te

Syntetiskt rengöringsmedel utan 
ammoniak, t ex Tarkett Bioclean.

Choklad, skokräm, fett, 
gummimärken, tjära, asfalt

Tvättnafta, lacknafta (eftertorka med 
fuktig trasa)

Färgband, färgkritor, bläck, 
tusch, läppstift

T-sprit (eftertorka med fuktig trasa)

Urin, uppkastningar Syntetiskt rengöringmedel utan 
ammoniak, t ex Tarkett Biocelan

Blod Kallt vatten
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9. Innerdörr & innertrapp

• Innerdörrar
• Innertrapp
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Innerdörrar
Våra innerdörrar håller hög kvalitet och uppfyller alla standardkrav. Vår innerdörr standard är klassiskt slät 
medan vår innerdörr Funkis är mer trendig och robust i sitt utförande. 

Underhåll
Kontrollera då och då att gångjärnen, handtaget och infästningarna är i gott skick. Dra åt skruvarna eller 
byt ut slitna och skadade delar vid behov. 
Minst en gång om året ska lås och gångjärn smörjas. Använd en olja som innehåller teflon och som inte 
smetar ned dörrens bearbetade yta. För att få maximal hållbarhet bör dörrarna rengöras med jämna 
intervaller eller vid behov.

Rengöring 
Målade dörrar och karmar rengörs med ljummet vatten och såpa (man kan även använda milt diskmedel) 
och med en fuktig mjuk trasa. Undvik starka rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller 
lösningsmedel, då dessa kan ge färgen en missfärgning. Oförsiktig hantering av fönsterputsmedel som 
innehåller aminer kan också ge en kulörförändring. Lackade dörrar rengörs på samma sätt som målade 
dörrar. 

Om ovarsam hantering har förorsakat skador, ska dessa bättras omedelbart med lämplig bättringsfärg eller 
lack. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel! Det skadar dörrens yta och gör den matt 
och fläckig. 
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Innertrapp
Drömtrappor AB är Nordens största och ledande trapptillverkare och har byggt trappor sedan 1923.
Din trapp har hög tålighet mot fläckar och repor och sköter du om den med omsorg kommer den att behålla 
sin naturliga fräschhet år efter år. 
 
 
Underhåll
• Städning 

Trappan ska regelbundet dammsugas och avtorkas. Daglig städning sker med dammsugning samt  
fuktmoppning med mjukt polerbart vax. Använd alltid sparsamt med vatten och försöka städa med så 
torra metoder som möjligt. 

• Slitage 
Trappor är i allmänhet utsatta för hårt slitage. Behandla därför regelbundet utsatta ytor med polish i 
samband med rengöring.

• Omlackering 
Vid omlackering eller bättring ska ytan först rengöras och sedan lätt slipas med finkornigt slippapper 
(korn 180-240). Avlägsna slipdammet noggrannt med lätt fuktad trasa. Lackering/ommålning görs inom 
ett dygn efter slipningen. 

Se mer information på dromtrappor.se
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10. Regelbunden drift & 
skötsel av ditt Älvsbyhus
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Regelbunden drift & skötsel

För att ditt hus ska hålla sig i allra bästa skick måste du sköta om ditt hus på allra bästa sätt. 
Nedan följer våra rekommendationer för regelbunden drift och skötsel.

Uppgift Intervall Kommentar

Granskning av dräneringens funktion Vart fjärde år

Displaykontroll värmepumps funktion Dagligen

Tvättning av spisfläktens fettfilter Enligt leverantörens anvisningar

Granskning av utvändig målning 1 gång per år

Granskning av ytterpanelens luftning 1 gång per år

Granskning av fönster och dörrar 2 gånger per år

Granskning av kallvinda 1 gång per år och efter snöoväder

Kontroll av radiatorsystem 1 gång per år

Granskning av vatteninstallationen 1 gång per år

Granskning av våtrummens ytor 1 gång per år

Rengöring av tilluftsventiler Enligt leverantörens anvisningar

Inspektion av krypgrund 2 gånger per år

Rensning av hängrännor 2 gånger per år

Granskning av stuprör 2 gånger per år

Eventuell dagvattenbrunn rensas 2 gånger per år

Testning av brandvarnare 2 gånger per år

Testning av jordfelsbrytare 2 gånger per år

Rengöring av frånluftsventiler 2 gånger per år

Kontroll av avfuktarens funktion (filter m m) Enligt leverantörens anvisningar

Rensning av vattenlås och golvbrunnar 1-2 gånger per år

Rengöring av kylskåpets smältvattenränna 1-2 gånger per år

Rengöring av värmepumpsfilter Enligt leverantörens anvisningar

Kontroll av säkerhetsventiler Enligt leverantörens anvisningar




