
ELBA - Glass servanter

ELBA – unike heldekkende Glass Servanter i Matt SORT og Matt HVIT overflate.
Tilpasset våre COMO og FORMIA møbler.

B: 60 + 75 + 90 + 120 Enkel + 120 Dobbel + 150 Venstre + 150 Høyre + 150 Dobbel + 180 Venstre + 180 Høyre + 180 Dobbel

Egendesign! 
Vi har designet / utviklet våre unike ELBA Glass servantene i samarbeid med fabrikken!



Måltegninger – ELBA Glass servanter

ELBA  60

ELBA  75

ELBA  90



Måltegninger – ELBA Glass servanter

ELBA  120 Enkel

ELBA  120 Dobbel



ELBA  150 Venstre

ELBA  150 Høyre
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Måltegninger – ELBA Glass servanter

ELBA  150 Dobbel

ELBA  180 Venstre



Måltegninger – ELBA Glass servanter

ELBA  180 Høyre

ELBA  180 Dobbel



ELBA – Glass servanter
i Matt SORT og Matt HVIT – Ingen fingermerker!

De lekreste Glass servanter! 
Vi har utviklet våre egne Glass servanter ELBA i samarbeid med en av våre fabrikker. 
Med en patentert Termoforming og prosess er disse servantene helt unike! 
I prosessen skapes trykkrefter på glassoverflaten, noe som reduserer mikrosprekker og styrker 
strukturen. Servanten styrkes 4 ganger med styrke og opprettholder perfekt retthet. Denne prosessen 
beholder produktets repeterbarhet og de største størrelsene på glass servanter tilgjengelig på 
markedet. Her blir det ingen fingermerker!

ELBA servantene har en elegant matt overflate som er enkle å holde rene med varmt vann med litt 
oppvask-middel. Våre ELBA servanter får du i Matt Hvit og Matt SORT Glass fra bredde 60 og helt 
opp til 180 Dobbel og sidestilt Høyre / Venstre!

ELBA Glass servanter er tilpasset våre FORMIA og COMO

*Overløpssett og Overløpsring medfølger. 
SORT Overløpsring på ELBA matt SORT. Og Krom Overløpsring på matt Hvit ELBA.

- Ønsker du motsatt farge kan de kjøpes ekstra.



MONTERING
av ELBA Glass Servant

- Se anbefalt type Silikon 
lenger bak!



Kjære kunde!

Servanten du har valgt, er unik både når det gjelder design og materiale det er laget av og er produsert
med største omhu ved hjelp av avansert teknologi. Glasset er spesielt behandlet i en langvarig
prosess for å sikre at den er både slagfast og varmebestandig.
For å gjøre deg i stand til å glede deg over vasken din i mange år fremover, bør du følge
instruksjonene nedenfor når du installerer den og bruker den på daglig basis.

INSTALLASJON
- Glass Servanten må silikoneres fast til skapet ved å bruke Speilsilikon. Det er en klar, nøytral
(løsemiddelfri, nøytral herding) silisiumbasert fugetetningsmasse. Silikoner som inneholder
løsemidler kan skade malingsbelegget på undersiden av servanten.
Det skal ikke være noe Acetat (eddikbasert) i Silikon.
- Blandebatteriet (metallbeslag) og pop-up / avløp må ikke strammes for hardt til
under installasjonen - forsiktighet: fare for sprekker. En gummipakning må alltid
plasseres mellom glasset og Blandebatteri /metallbeslaget pop-up / avløp som skal installeres.
For overløpsventilen som skal settes inn ovenfra,
permanent plastforsegling (installasjonssett) må brukes mellom
overløpsventil og glasset for å forhindre at spenningssprekker utvikler seg i området
rundt overløpet. 

BRUK
- Ikke bank glasset med veldig tunge gjenstander eller gjenstander som kan skrape det
Dette kan skade overflaten på kummen.
- Ikke farg eller vask noen materialer, eller la dem suge i en alkalisk oppløsning eller lignende
i kummen, da dette kan misfarge det.
- For å forhindre sprekker og misfarging, må du sørge for at temperaturen
av vannet som brukes i kummen ikke overstiger 65 grader.

RENGJØRING
- Rengjøringsmidler som inneholder skuremidler, enten det er i flytende form eller i pulverform, må 
ikke bli brukt.
- Ikke bruk sure eller aggressive rengjøringsmidler; i stedet, bare rengjør vask med en fuktig klut.
- Oppvaskmiddel er fint å bruke.
- Eventuelt søl med for eksempel løsemidler eller maling må ryddes opp umiddelbart for å beskytte
overflaten av kummen.



ELBA Glass Servanter
Matt overflate 

– Testresultater

Emne: Motstand av den matte overflaten mot smuss, væsker eller kjemikalier

Den nye glassflaten har blitt tatt godt imot av våre kunder. All test viste at produktet er enkelt å 
vedlikeholde, hygienisk og motstandsdyktig mot smuss.
Avhandlingen etterfulgt her bekrefter testresultatene.

Stoffer valgt for testen:
- rød leppestift
- svart hårfarge (fargetone og hver for seg: 6% oksidasjon og farge)
- blondt hårfarge (fargetone og separat 12% oksidasjon)
- neglelakk
- mascara
- eyeliner
- svart tusj
- gentian fiolett 1%
- metylenblått 1% (i henhold til PN-EN 14516 + A1)

Rengjøringsmetoder:
- kaldt vann + syntetisk børste neglbørste
- varmt vann + syntetisk børste neglbørste
- varmt vann + oppvaskmiddel + syntetisk børste neglbørste
- neglelakk uten aceton + bomullspute
- teknisk aceton + bomullspute
- rengjøringsmiddel + oppvasksvamp



Formål med forskning:
En glassplate med matt overflate ble vasket med vann med tilsetning av 
vaskemidler, tørket og behandlet med kjemiske stoffer.

Stoffer umiddelbart etter påføring:



Etter 2 timer:



Deretter har alle enheter blitt vasket:

1. med kaldt vann og neglbørste



2. med varmt vann og neglbørste



3. med varmt vann, oppvaskmiddel og neglbørste



4. med neglelakk uten aceton og bomullsdyner



5. med tekniske aceton- og bomullsputer



Testresultater:

Testresultatene er samlet i diagram T1 (se neste side).

Konklusjon: alle urenheter kan i de fleste tilfeller lett fjernes med varmt vann med 
tilsetning av oppvaskmiddel og med neglbørste med syntetisk bust.

Hvis dette ikke fører til et vellykket resultat og skitt er vanskelig å fjerne, anbefales 
det å bruke aceton og bomullsdyner.

Vær oppmerksom på at kontakt med rengjøringsmidler kan skade 
malingsoverflaten.
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Ved montering av LED –Lyslist på ELBA Hvit Servant:
- Se egen FDV for LED -Lyslist
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