
En ren njutning!
Gratulerar till din nya duschmiljö från Alterna duschdesign. 
Du har valt att investera, väldigt klokt, i kvalitet och funktion 
och vi hoppas att Du kommer att bli mer än nöjd med din 
nya duschmiljö.

När man inreder med duschväggar i härdat säkerhetsglas 
 väljer man att kombinera en modern design med funktion 
och solid kvalitet. Det innebär att Du inte bara har valt en 
produkt som fyller en funktion, det är en viktig del i ditt  
hem som tål att synas.

Den efterlängtade duschen efter en hård arbetsdag eller  
ett tufft träningspass blir också extra njutbar och behaglig  
i en kvalitetsdusch från Alterna duschdesign. 

Gratulerar än en gång till en bra investering som kommer  
att ge dig många njutbara stunder! Läs våra enkla råd om  
hur du bäst hanterar och underhåller dina nya duschväggar  
i härdat säkerhetsglas för långvarig glädje.
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Skötselråd
för duschväggar i härdat 
säkerhetsglas

För att under lång tid hålla dina 
duschväggar lika fräscha som nya 
bör du regelbundet göra dem rena 
med ett milt allrengöringsmedel 
och en mjuk trasa eller svamp. 
Såväl glas som övriga ytor är helt 
släta, vilket gör dem enkla att hålla 
rena.  
Använd en gummiskrapa efter 
varje dusch så undviker du 
onödiga kalkavlagringar.

OBS! Använd aldrig slipande 
rengöringsmedel på dusch- 
väggar i glas.

Innan montering
Viktigt vid hantering av glas

Det härdade glaset är ett mycket starkt och stabilt material 
men vid montering och hantering är det viktigt att undvika 
kantstötning och kontakt med hårda, vassa material och 
föremål. Glaset kan då skadas och förlora sina ursprungliga 
materialegenskaper. 

Var därför noga med att hantera glaset varsamt så att inga 
hårda material, sand eller andra partiklar kan skada kanter 
eller de repkänsliga glasytorna.

Spara detta skötselråd för framtida bruk.

Våra duschlösningar är CE-märkta och uppfyller kraven enligt standarden EN 14428.


