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Produsent/Leverandør 

Foss Snekkeri AS Stensveien 29 7335 Jerpstad 

Tlf.:  72495800 Faks: E-mail: post@fossline.no Internett: www.fossline.no  

Materialspesifikasjon   Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel 

Skrog Premium og Komfort 18 mm spon med. Melaminbelegg. 

Skuffer 
Solide stålskuffer med underliggende justerbare rulleskinner i stål, med dempere og stoppere. 
Skuffene er solide med stiv (16 mm) bunn. Tåler belastning på 40-70 kg. 

Hengsler 
Skjulte hengsler i helmetall, fjærbelastet og selvlukkende. Standard kan åpnes 110°. Hengslene 
er trinnløs justerbare på hengsel og festeplate. Demping i hengsler. 

Knotter og håndtak Variert utvalg i størrelser i metall, tre og porselen. 

Fronter 
Variert utvalg i heltre, finer eller MDF i malt/beiset utførelse eller høytrykkslaminat alt etter 
kjøkkenmodell. 

Overflatebehandling  Malte kjøkken produseres normalt med 2 strøk grunning og 1 toppstrøk. 

Underleverandørliste      Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel 

Skrog Navn:  TNC-COMPONENTS OÜ 
Adresse:  Ehitajate 130A, Kohtla-Järve, 

Ida-Virumaa 30222, Estonia 

Tlf.:  +372 33 2895 Faks E-mail:  info@tnc.ee

Maling og beis Navn:  Sherwin Williams AS Adresse: PB 70, 2021  Skedsmokorset 

Tlf.:  63 87 10 20 Faks:  63 87 71 81 E-mail:   norway@sherwin.com

Beslag (hengsler) Navn: Julius Blum Adresse:  Postboks 1110 Flattum, 3501 Hønefoss 

Tlf.:  32 12 70 20 Faks:  32 12 70 03 E-mail:

Beslag (trådbakker, glideskinner, 
karuseller, rister) 

Navn: Pelly Industri AB Adresse: Postboks 70, 33033 Hillerstorp, Sverige 

Tlf.: (46)37037350 Faks: (46) 37022708 market@pelly.eu 

Dør- og skuffefronter 
Navn: Div. leverandører alt etter 

modell. 
Adresse:  

Tlf.: Faks: E-mail:

Skuffer Navn: Grass GmbH Adresse:  Grass Platz 1, 6973 Höchst/Austria 

Tlf.: 

+43 5578 701 00
Faks.: E-mail: info@grass.eu

Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner 

 Renhold:  Skrog og dører: 
Daglig renhold bør skje med en myk klut fuktet i lunkent vann – tørkes så med en tørr klut 
tilslutt. Flekker som ikke lett kan fjernes benytt vanlige rengjøringsmidler som finnes i hus, men 
bruk ikke midler som kan isolere (f.eks grønnsåpe) 

Bruk aldri: Aceton, salmiakk, skuremidler, eller annet med slipende effekt. 

Renhold:      Benkeplater i 

høytrykkslaminat 

Etter montering skal platene gjøres grundig rene. Ved vanskelige flekker kan tynner eller sprit 
brukes. Vask deretter platen med grønnsåpevann. Daglig renhold benyttes rent vann uten 
vaskemiddel. Bruk aldri rengjøringsmidler som riper. 

Renhold:  Benkeplater i 

heltre 

De fleste benkeplater i heltre blir oljet. Dette for å beskytte mot fuktighet og uttørring. Platene 
leveres oljet fra fabrikk. Platenes overside må oljes 4 ganger snarest etter montering, 1-2 
ganger i løpet av de 2-3 første mnd bruk – deretter 1-2 ganger pr år, alt etter behov. 

Etterjustering av hengsel Etter en tid bør hengslene etterjusteres. Dette gjøres enkelt med en skrutrekker. 

Ettertrekking av vannlås Vannlås bør trekkes til med håndmakt etter en liten tids bruk. 

 Skader Skader på dører, skrog, m.v. bør utbedres snarest. Benytt vedlagt flikklakk ved malte kjøkken. 

Annet 

Reklamasjoner: 
Kontakt Foss Snekkeri AS nærmeste forhandler v/selger(senest 3 dager etter mottatt 
vare) 

Garantier: Alle kjøkkenskap har 30 års funksjonsgaranti. KOMFORT modeller har 15 år. 

Kvalitet: Foss Snekkeri AS har over 60 års erfaring i produksjon av kvalitetskjøkken. 

Sertifisering: 
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