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Vi ved, at det er en stor beslutning, når hjemmet skal ind-
rettes. Vi håber derfor, at dit nye Invita produkt lever op til 
forventningerne. Vi har fremstillet det efter dine oplysninger 
og ønsker for at skabe de rigtige rammer. Invita kvalitet er 
også alt det, du ikke kan se. derfor er garantibeviset det 
mest synlige bevis, vi kan give dig. her kan du lære dit nye 
Invita produkt at kende og forstå materialets naturlige for-
andringer. Følger du samtidig de små tips og råd om vedli-
geholdelse, kan du glæde dig over et flot produkt i årevis.

Kvalitet er vores garanti
dit nye Invita produkt skal være rart at have i hjemmet, 
det skal se godt ud, og det skal fungere i mange år. hos 
Invita vil vi leve op til dine forventninger og garantere dig 
et personligt kvalitetsprodukt. Ægte kvalitet går ned i den 
mindste detalje. derfor stiller vi store krav til fremstillingen 
af de enkelte elementer. Vi anvender kun afprøvede og god-
kendte materialer og holder fast i en håndværksmæssig 
kvalitetskontrol af alle vores produkter, inden de forlader 
fabrikken.

Træ - et levende materiale
Træ er et naturmateriale, og derfor er der ikke to stykker 
træ, som er ens. Åretegninger og knaster skaber træets 
eget mønster og gør dit nye Invita produkt helt unikt. Træet 
er i en stadig forandringsproces, der bevirker, at farver og 
strukturer ændrer sig igennem hele dets levetid. Massivt 
træ ”arbejder”, når luftens fugtighed skifter. det betyder 
for eksempel, at bordplader kan blive en smule ru eller let 
buede, og at nogle specielle træsorter kan få ”vindridser” – 
meget små revner mellem årene. ”Vindridser” er helt uden 
betydning for træets holdbarhed. du kan udskyde træets 
forandringer ved at beskytte det mod solens skarpe lys og 
desuden undgå forandringer i luftfugtigheden. den rette 
behandling kan minimere træets forandring.

Invita samarbejder med en række underleverandører. det er 
vigtig, at du altid følger anvisningerne i underleveran dørens 
vedligeholdelsesvejledning, som altid følger produktet.

Rengøring af finerede/malede låger og skabe
den daglige rengøring kan du hurtigt klare med en klud  eller 
et vaskeskind og lunkent vand. Til en mere dybdegående 
rengøring kan du bruge en svag sæbeopløsning, eventuelt 
sæbespåner (ikke sulfo) og tørre efter med en tør klud.

Rengøring af melaminbelagte skabe,laminat 
bordplader og laminat låger
Rengør fladerne med lunkent sæbevand (ikke sulfo, da det 
kan give en fedtet overflade). du må aldrig bruge skure-
pulver eller andre ridsende rengøringsmidler, f.eks. ståluld, 
rens-let, eller lignende. garantien bortfalder, hvis vi kon-
staterer brugen af disse midler. hvis der er pletter, som du 
ikke kan fjerne med vand, kan du bruge klorin og vand eller 
acetone. du kan også købe et specielt laminat rensemiddel 
i dit lokale Invita butik.

Rengøring af tråddele
du kan nemt rense stålgitrene og tråddelene ved at  bruge 
vand eventuelt blandet op med klorin. du skal dog undgå 
ridsende rengøringsmidler. Udtræk på rullehjul, kuglelejer 
og skuffeløb kræver ikke anden vedligeholdelse end den 
almindelig rengøring, og de skal heller ikke smøres. hvis du 
alligevel mener, at der er behov for at smøre, må du kun 
gøre det med syrefri smøremidler.

Rengøring af vaske
For at opnå en skinnende stålvask, skal du benytte en op-
vredet klud til rengøringen. hvis der er misfarvninger, kan du 
fjerne dem med skurepulver. du kan i øvrigt købe special-
produkter til at rengøre stålvasken med. emaljerede vaske 
må du dog ikke rengøre med skurepulver, da det giver ridser 
i emaljen. Misfarvninger i den emaljerede vask kan du fjerne 
med vand og klorin. Rengøring af porcelænsvaske kan du 
klare med flydende rengøringsmidler. Men heller ikke her må 
du bruge skurepulver eller andre ridsende rengøringsmidler. 
silgranitvaske rengøres med opvaskebørste og sulfo. evt. 
aflejringer fjernes med opvaskebørste og groft salt. Ved 
misfarvning anvendes et specielt cleaningmiddel.

Garantibeviset er din sikkerhed 
og tryghed i købet

Vedligeholdelse



Rengøring af frasætningsplader
du gør dine marmor, kunstskifer, terrazzo og granit plader 
rene med sæbe-spåner. På skiferpladerne kan du smøre et 
tyndt lag syrefri olie, for eksempel paraffinolie eller alminde-
lig madolie. Til sidst tørrer du efter med en tør klud.

holdbarhed
dit nye Invita produkt er lavet af et stærkt materiale, og 
vi har kontrolleret holdbarheden gennem mange praktiske 
prøvninger. Alle hylder, skuffer, udtræksbakker og gryderiste 
har vi afprøvet med belastning og stødpåvirkninger og sik-
ret os en holdbar funktion. lågerne kan tåle mange åbnin-
ger og lukninger, og er testet til at kunne klare en normal 
tyngde på 3 kg over lang tid, hvilket  svarer til vægten af en 
fyldt affaldspose.

Vedligeholdelse af hængsler
hængslerne er dejligt nemme, da de hverken har behov for 
vedligeholdelse eller smørelse. som tiden går, bliver det dog 
nødvendigt at justere hængslerne, så lågerne sidder lige i 
forhold til hinanden og ikke ”hænger”.

justering af låger
 
A) Vil du flytte lågen op eller ned, løsner du  
    skruen
B) Vil du flytte lågen ind eller ud, løsner du  
    skruen.
C) Ved at justere skruen kan du flytte lågen til  
    højre eller venstre.
d) Vil du afmontere lågen, skal du trykke på  
    fjedren i enden af hængslet.

de medfølgende dækplader trykkes til sidst 
på hængslet. C B
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