
 
 

 

Badrumsinredning 
 

Din badrumsinredning kommer också från IKEA.  
 
Rengöring kommod 
Rengör med mild tvållösning. Eftertorka med torr trasa. Våta fläckar ska alltid 
torkas av så snabbt som möjligt för att undvika att fukt tränger igenom. 
 
Rengöring tvättställ 
Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt rengöringsmedel utan 
slipmedel eller tvållösning. Använd inte skurmedel, stålull, hårda eller vassa föremål 
som kan repa tvättställets yta. 
 
Om något fel uppstår 
Om du upptäcker något produktionsfel gör du en felanmälan. Kontaktuppgifter 
hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”.  
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Dörrar och garderober 
 

Innerdörrar 
Rengöring dörrar 
Torka med en trasa fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel, 
skurpulver, stålull etc. Eftertorka med torr trasa. Underhåll dina dörrar genom att 
regelbundet smörja gångjärnen. Smörjmedel finns att köpa i fackhandeln. 
 

Garderober 
Dina garderober kommer från VEDUM.  
 
Rengöring garderober 
Torka med en trasa fuktad med milt rengöringsmedel. Eftertorka med torr trasa. 
 
Om något fel uppstår 
Om du upptäcker något produktionsfel gör du en felanmälan. Kontaktuppgifter 
hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”.  
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Köksinredning 
 

Din köksinredning kommer från IKEA och de lämnar 25 års 
garanti som omfattar material- eller produktionsfel i METOD kökssystem.  
 
Skåpstommarna är gjorda av spånskivor. Spånskivor tål fukt men inte i alltför hög 
utsträckning vilket innebär att vatten inte får bli stående så att det kan tränga in i 
befintliga skarvar mellan plana ytor och kanter. Det är viktigt att man torkar av sina 
snickerier med en torr trasa när man spillt ut vatten. 
 
Rengöring köksskåp 
Rengör med trasa fuktad i vatten eller diskmedel utan slipmedel. Eftertorka med 
torr trasa. Till IKEAs kök finns mängder med inredning som man själv kan 
komplettera med. Lådinredning och skåpsinredning är några exempel. Allt hittar 
du på IKEA. 
 
Bänkskivor 
Använd alltid skärbräda, skär aldrig direkt på bänkskivan med en kniv. Dra aldrig en 
produkt med ojämn eller vass yta över skivan då det kan repa ytan. Ställ inte en 
brödrost, kaffemaskin, vattenkokare och andra köksapparater som ger ifrån sig 
värme direkt över en skarv mellan två bänkskivor eftersom värmen kan orsaka 
skador där. 
 
Även om laminat är ett robust material bör du aldrig ställa heta grytor eller 
stekpannor direkt på bänken utan värmeisolerande underlag. 
 
Rengöring bänkskivor 
Laminat tål vanliga hushållskemikalier, som exempelvis diskmedel men inte etsande 
kemikalier, som avkalkningsmedel, ugnsrengöringsmedel, klor och aceton. Dessa 
bör omedelbart tas bort vid spill. Använd aldrig stålull, skursvamp, skurmedel eller 
liknande då det kan repa ytan. 
 
Om något fel uppstår 
Om du upptäcker något produktionsfel gör du en felanmälan. Kontaktuppgifter 
hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”.  
 

25 års garanti 
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