
Skötselråd för INR duschväggar
i härdat säkerhetsglas.

Med lite omsorg förblir duschen som ny.

När din nya dusch äntligen är på plats vill du naturligtvis att den förblir snygg och fräsch.

Fukt- och mögelangrepp, smuts, kalkavlagringar och ständig exponering av kemikalier i tvål, schampo m.m gör din dusch 
ofräsch och själva glasytan kan ofta bli skadad. Så vill du behålla den fina glansen i glaset och hålla din dusch fräsch i många 
år, ska du vårda den.

För bästa resultat, använd INRs rengöringsmedel Badrumseffekt. Det handlar om tre rengöringsprodukter som hjälper dig hålla 
olika ytor och detaljer fräscha. Produkten ”ytbehandling” använder du efter ”grov rengöring” för att ge badrumsytorna en vat-
ten- och smutsavvisande hinna som håller fläckarna borta. En effekt som du förlänger genom att regelbundet använda ”daglig 
rengöring”. ”ytbehandling” är en utmärkt skyddande behandling av din nya dusch. För närmaste återförsäljare, se inr.se. 

I annat fall, rengör med vatten och gummiskrapa eller med fönsterputs och mjuk trasa.

Skulle glasen vara hårt smutsade, använd Badrumseffekt ”grov rengöring”, alternativt ättiksbaserade rengöringsprodukter. 
Tänk på att städsvampar och rengöringsmedel som innehåller slipmedel kan ge fula repor i glas, på profiler och kromade eller 
borstade detaljer.

Behöver du med tiden byta ut en list eller liknande så är det mycket enkelt. Hos din INR återförsäljare finns sido- och bottenlister, 
servicekit och andra reservdelar. 

Tätningslisten nederst på duschväggen byts ut genom att du först drar av listen när duschen står i högsta läge. Om duschen 
står väldigt tätt mot golvet måste de två skruvarna bakom täckhattarna lossas och glaset höjas för att möjliggöra byte eller 
rengöring. Även magnetlister är utbytbara.

Och kom ihåg att smörja gångjärnets lyftmekanism med vattenfast fett 1-2 gång/år.

Duscha tryggt med 15 års garanti.

Våra produkter är av hög kvalitet och fin design. Vi har lång erfarenhet av egen tillverkning och har också full kontroll över 
hela produktionskedjan. Därför vågar vi vara riktigt generösa och erbjuda dig så mycket som 15 års garanti mot alla eventuella 
fabrikationsfel på samtliga våra INR duschar. På INR basic lämnar vi 5 års garanti.


