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IKEA badeværelse
GODMORGON og ENHET badeværelsesmøbler, vaske, blandingsbatterier,
brusearmatur, brusevæg og -dør, samt
tilbehør til bruser

Livet i hjemmet stiller store krav til
badeværelsesmøbler, og derfor gennemgår
vores badeværelsesprodukter skrappe test
for at sikre, at de lever op til vores strenge
standarder for kvalitet og holdbarhed.
Alle delene bliver testet i henhold til de
standarderne for produkter til privat brug.
Vi giver 10 års garanti, der dækker materialeog fabrikationsfejl på GODMORGON og ENHET
badeværelsessystem og alle IKEA blandings
batterier, brusearmaturer, brusevæg og -dør,
samt vaske til badeværelse. Alt tilbehør til
brusere, bl.a. brusestangsæt, hoved- og
håndbrusere, slanger og holdere
til håndbrusere, har 5 års garanti.
Garantien gælder i henhold til de vilkår og
betingelser, der fremgår af denne folder.
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Hvor længe gælder garantien?
Garantien på nedenstående produkter gælder i 10 år eller 5 år
fra den dato, produktet bliver købt i eller leveret fra IKEA. For at
gøre garantien gældende skal du kunne dokumentere, hvor og
hvornår den er købt eller leveret – dette kan eventuelt gøres ved
forevisning af kvittering.

Hvad er dækket af garantien?
Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl.
10 år
• GODMORGON og ENHET møbler
• GODMORGON og ENHET ben
• Alle IKEA vaske til badeværelse samt vandlås
• Alle IKEA blandingsbatterier til badeværelse
• Alle IKEA brusearmaturer
• OPPEJEN brusevæg/-dør
5 år
BROGRUND og VOXNAN
• Brusehoveder
• Håndbrusere
• Slange til bruser
• Brusestangsæt
• Brusehylder
VALLAMOSE
• Håndbruser
• Slange til bruser
• Brusestangsæt
KOLSJÖN
• Slange til bruser
LILLREVET
• Slange til bruser
• Brusehoved

4

OPPEJEN
• Gummilister/pakninger til brusevæg/-dør

Hvad er ikke dækket af garantien?
• Alle bordplader til badeværelse
• Varer, der er købt i Rodebutikken
• Den medfølgende luftblander, som er en forbrugsartikel
Garantien dækker ikke produkter, der har været opbevaret,
monteret eller anvendt forkert, misbrugt, ændret eller rengjort
med forkerte rengøringsmetoder eller -produkter. Garantien
dækker ikke almindelig slitage, skæremærker, ridser eller skade
forårsaget af slag eller uheld. Garantien dækker ikke, hvis
produkterne er blevet anvendt udendørs eller i korroderende
omgivelser. Garantien dækker ikke hændelige skader og følgeskader samt urenheder i vandet.

Hvad gør vi for at rette fejlen?
IKEA undersøger produktet og vurderer, efter eget skøn, om
fejlen er dækket af garantien. Hvis fejlen er dækket af garantien,
afgør IKEA, gennem sin egen servicevirksomhed, om det fejlbehæftede produkt skal repareres eller erstattes med et produkt
af samme eller tilsvarende type. Hvis produktet er dækket
af garantien, afholder IKEA alle omkostninger til reparation/
udskiftning, reservedele, arbejds- og rejseomkostninger, forudsat
at produktet er tilgængeligt for reparation/udskiftning uden
særskilte omkostninger for IKEA. Dette gælder ikke reparationer,
der ikke er godkendt af IKEA. Udskiftede reservedele tilfalder IKEA.
Hvis IKEA ikke længere sælger produktet, leverer IKEA et passende
erstatningsprodukt. Det er alene IKEA, der bestemmer, hvad der
er et passende erstatningsprodukt.

Montering
Alle møbler og vaske skal fastgøres til væggen. Sørg for, at
væggene i dit badeværelse kan bære møblernes vægt, da fejlagtig
montering kan forårsage skader på mennesker eller ting. Hvis du er
i tvivl om, hvordan møblerne skal monteres, kontakt en fagmand.
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Forskellige vægmaterialer kræver forskellige skruer/rawlplugs,
derfor medfølger de ikke. Hvis du er i tvivl om, hvilken type skruer/
rawlplugs du skal bruge, skal du kontakte et byggemarked. Følg
monterings- og vedligeholdelsesvejledningerne omhyggeligt.
Med GODMORGON badeværelsesmøbler medfølger greb. Disse
greb er designet sammen med GODMORGON badeværelsesmøblerne. Ønsker du at montere andre greb end dem, der medfølger, er dette også en mulighed, uden at garantien bortfalder.
Det kræver dog, at de greb, der monteres, er købt i IKEA.

Vedligeholdelse GODMORGON og ENHET
IKEA anbefaler, at møblerne tørres af med en fugtig klud, evt.
tilsat et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud.
Vores badeværelsesmøbler er specielt designet til brug i badeværelser, men må dog ikke udsættes for overdreven kontakt med
vand eller meget høj luftfugtighed. Alle våde mærker skal tørres af
hurtigst muligt for at undgå, at der trænger fugt ind i møblerne.
Sørg for at lufte godt ud i badeværelset, og undgå at placere
møbler tæt på badekar eller bruseniche.
Vaske
Til daglig rengøring tørres vasken af med en fugtig klud, evt. tilsat
et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud.
Vaske af marmorgranulat
For at bevare den oprindelige overflade må marmorgranulat ikke
komme i kontakt med syre, ammoniak, stærke rengøringsmidler,
hårfarve eller klorin. Skurepulver, ståluld, hårde eller skarpe
redskaber kan ridse overfladen.
Porcelænsvaske
For at bevare den oprindelige overflade må vasken ikke komme i
kontakt med stærk syre, f.eks. salt- eller svovlsyre samt stærkt
alkaliske midler (f.eks. kaustisk soda).
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Blandingsbatterier og brusearmaturer
Lad vandet løbe igennem blandingsbatteriet, før du bruger det
første gang. Skru filter/luftblander af, og lad vandet løbe i ca. 5
minutter. Skru filter/luftblander på igen.
Til daglig rengøring af blandingsbatteri og brusearmatur skal
du bruge en fugtig klud, evt. tilsat et mildt opvaske- eller
rengøringsmiddel. Brug ikke skurepulver, ståluld eller rengørings
midler, der er kalkopløsende, syreholdige eller indeholder alkohol
eller slibemiddel. Skyl med vand, og tør efter eller polér med en
ren, tør klud.
Kalkaflejringer fjernes med eddike fortyndet med vand. Skyl efter
med rent vand.
Vi anbefaler at fjerne filter/luftblander på blandingsbatteriet og
rengøre det jævnligt. Kalkaflejringer i filter/luftblander fjernes ved
at vaske det i en eddikeopløsning.
Læs mere i de råd og anvisninger, der følger med produktet.

Certificering
Vores blandingsbatterier og bruserarmaturer er godkendt af en
uafhængig organisation og opfylder deres tiltænkte formål og
gældende krav. Certifikatnummeret er angivet i de medfølgende
dokumenter.

Generelle rettigheder
Denne garanti giver dig særlige juridiske rettigheder. Dine
rettigheder i henhold til dansk lovgivning – herunder købelovens
2-årige reklamationsfrist gælder ved siden af garantien.

Sådan kontakter du os, hvis du vil gøre
garantien gældende
Kontakt IKEA Kundesupport via IKEA.dk/kontakt os, eller besøg
os i varehuset. Du finder adressen til dit lokale varehus samt
telefonnummer til IKEA Kundesupport på IKEA.dk
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HUSK!
For at gøre garantien gældende skal du
kunne dokumentere, hvor og hvornår
varen er købt eller leveret.
Garantibetingelserne i denne folder
er gældende pr. 1/7 2021



Vi tager forbehold for trykfejl.

