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VAREFAKTA
Skrog til kjøkken.

Melaminbelagte 16 mm sponplater med 1 mm ABS forkantlist.
Belagte sponplateskrog er klassifisert i Klasse M1 av The Building Information
Foundation RTS.

Skrog til baderom.

Melaminbelagte 16 mm fuktbestandige sponplater med 1 mm ABS forkantlist.
Belagte sponplateskrog er klassifisert i Klasse M1 av The Building Information
Foundation RTS.

Skrog i høytrykkslaminat.

17,6 mm sponkjerne belagt m/ 2 sider høytrykkslaminat 0,8 mm med
1 mm ABS forkantlist

Hyller, dekksider, sokler og foringer i finér.

16 mm sponkjerne belagt med finér.
Kantlist i 1 mm finér.
Standard med finér på begge sider enten som A/A-kvalitet (der begge blir synlig),
eller som A/B-kvalitet der kun den ene siden er synlig. Kantet på alle sider unntatt
bakside mot rygg.
Finér leveres som standard lakkert, beiset eller malt.

Standard mål.

Som standard leveres alle skrog i bredder fra 200 til 1200mm.
Høyde benkeskap er 740 mm.
Høyde overskap er 580 mm, 730 mm eller 880 mm
Høyde høgskap 1820 mm, 1970 mm, 2120 mm.
Overskap/høgskap til tak i.flg spesifisering.
Dybde benkeskap/høgskap er 580mm.
Dybde overskap er 315mm.
Andre mål på høyde,bredde og dybde er mulig mot pristillegg.
Kubbemål fra gulv. (Alle mål gjelder ved standard høyde)
Benkeskap: Standard 220 mm og 780 mm til 900 mm benkhøyde.
Overskap: 1450 og 2010 mm.
Overskap med front 880 mm,1450 og 2160 mm.
Høgskap: 220 og 2010 mm.
Høgskap til tak: 220 og 2160.
Vi anbefaler en kubbing med minimum bredde 98mm og tykkelse 36mm.

Leveringsstandard.

Alle skrog leveres ferdig sammensatt m/ front påmontert. Skuffeseksjonene er montert med
skuffer og fronter.
Benkeplater leverers ferdig kappet og kantet. Hjørner er frest med uttak for
sammenkoblingsbeslag.

Høytrykkslaminerte benkeplater.

Leveres som standard i 29 mm tykkelse med rett eller postform kant.
Høytrykkslaminat er limt på sponplate.
Kan også leveres med heltre forkantlist i 10-15 mm tykkelse.
Det må kun benyttes godkjent fugemasse/vannfast lim ved hjørne- eller skjøtefuging.

Heltre benkeplater.

Leveres i 30-40-60-80 mm tykkelse. Enten som A/A-kvalitet, kun helstav eller som A/B-kvalitet,
med skjøt i lengderetning av stav.
Rett kant, R8 radie eller etter ønske.
Kan leveres ubehandlet eller med 2 strøk olje på overside og 1 strøk olje på underside
For etterbehandling, se egen vedlikeholdsveiledning.

Stenplater.

Leveres i 30-40-50mm tykkelse. Leveres ferdig bearbeidet og med alle hull og
gjennomføringer gjort fra fabrikk.
Armert forsterkning rundt hull er standard.
Leveres ferdig behandlet.

Gesims og lyslister.
MDF list malt eller finert.

Mekaniske deler.

Vi leverer skjulte hengsler i helmetall. Disse kan justeres i alle 3 retninger og kan åpnes
107 grader. Det kan også leveres hengsel med 170 graders åpningsvinkel.
Hengslene leveres standard med innebygget lukkemekanisme og demping
Hengslene er produsert ved en av Europas største og mest anerkjente beslagsprodusenter
(Blum) og har bestått de hardeste kvalitets- og slitasjetester. Hengslene har “snap-on”
funksjon. Dørene frigjøres fra skapet uten skruing, kun med ett enkelt håndtrykk.

Skuffer.

4-sidig lakkert heltre bøk med underliggende stålskinner fra Grass.
Skuffeskinnene er justerbare.
Skuffene leveres i i bredde fra 200- 1200 mm

Sokkelfot 130mm.

Brukes ved standard benkehøyde 900mm. Justerbar -30 /+20 mm.
Leveres i sort hardplast. Medfølger klips for påmontering av sokkel.

Sokkelfot 80mm.

Brukes ved benkehøyde 850mm. Justerbar -10 /+18 mm.
Leveres i sort hardplast. Medfølger klips for påmontering av sokkel.

Sokkelbein i metall.

Leveres i høyde 100-130-200mm. Justerbar +/-10mm.
Beregnet for bruk der bein blir synlige.

Knotter og bøyler.

Vi leveres ett bredt utvalg av knotter og bøyler. Disse bestilles separat. Valgfri
montering av disse. Mal kan leveres hvor borehull og plassering er klart på forhånd.

Modeller
Malte MDF dører
Kjærstad
Vangen
Aspåsen
Skaret
Skog
Øyen

Finerte MDF dører

Kjærstad - Bjørk, Eik, Valnøtt
Vangen - Bjørk Eik, Valnøtt
Skaret med heltre gripelist - Eik, Valnøtt
,

Høytrykkslaminat

Kulstad med ABS-list
Kulstad med trelist i Eik
Høytrykkslaminat med heltre gripelist
Skaret med trelist og gripelist i heltre Eik
Høytrykkslaminat
Vangen - kun hvit med 1 mm ABS-list

Vollan

Dekor struktur - kjerne av spon
Dekor trestruktur - kjerne av spon

Heltre dører.

Marka - Eik, Bjørk
Andås - Eik: ramme i heltre - fylling i finér

Vedlikehold
Dører og skap.

Tørk av med en lett fuktig lofri klut. Tørk av med tørr klut til slutt. Ved fjerning av flekker etc.
brukes mildt/nøytralt vaskemiddel uten slipemiddel. Bruk lite vann og tørk umiddelbart bort
overflødig vann.

Benkeplater i laminat.

Vaskes med lunket vann tilsatt vaskemiddel. Tørk av overflødig vann. Unngå bruk av stive
børster og skurepulver som riper overflaten. Spesielle flekker fjernes med rengj.middel direkte
på flekken med en fuktig klut.

Benkepalter i heltre.

Bruk en lett fuktig klut som ikke loer til daglig renhold. Bruk IKKE konsentrert vaskemiddel
eller såpe. Bruk ikke skurepulver eller vaskemiddel med slipemidler.
Platene må vedlikeholdes med olje 1-2 ganger pr. år, eller hyppigere hvis de eksponeres
for daglig hardt bruk. Bruk anbefalt olje!

Skuffer/hengsler.

Vaskes med lett fuktig klut som ikke loer.

Oppvaskkummer i rustfritt stål.

Tilsett rengjøringsmiddel direkte på fuktig klut og gni om nødvendig. Skyll godt etterpå.
Bruk ikke skurepulver eller stålull, da dette vil lage riper i beslaget. Klor må ikke benyttes.

Garanti

Kjøpsloven har fastsatt hvilke rettigheter du har som kjøper av nye produkter.
Loven slår fast at du kan reklamere på mangler i opptil 5 år etter at kjøpet fant sted.
Nygård har 20 års GARANTI på alle innredninger.
Garantibetingelse.
Alle feil eller mangler som omfattes av garantien blir via din forhandler erstattet.
Garantien gjelder alle baderoms- og kjøkkeninnredninger produsert etter 01.01.2000.
Garantien forutsetter at innredningen er forskriftsmessig montert i hh.t. monteringsanvisningen.
Benkebeslag og blandebatterier må også være forskriftsmessig forseglet mot vann og
fuktighet ved monteringen. Likeledes må snittflater forsegles umiddelbart.
Se monteringsanvisningen.
Garantien omfatter alle bevegelige deler i skap- og skuffeinnredninger som inngår i
Nygårds standardsortiment på bestillingsdato.
Med alle bevegelige deler menes skuffeskinner, hengsler og andre uttrekkbare eller
bevegelige komponenter som påviselig skyldes fabrikasjonsfeil.
Se fullstendige garantibetingelser i GARANTIBEVIS.

HOVEDKONTOR OG FABRIKK
Nygårds Trevarefabrikk AS
Industriveien 2, 8654 Mosjøen
Telefon: 75 11 55 55
post@nygardkjokken.no
SHOWROOM MOSJØEN
Åpningstider:
Man, tirs, ons og fre: kl 8–16
Torsdag: kl. 8–18. Lørdag stengt.
Visning utenom åpningstid etter avtale.
Oversikt over forhandlere:
nygardkjokken.no

