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Garanti kökssnickerier
Smedstorp Kök lämnar tre års generell garanti på vår snickeri-
inredning enligt konsumentverkets rekommendationer. 

Lådor och gångjärn
För lådor och gångjärn lämnas femton års funktionsgaranti. 

Bänkskivor
För bänkskivor gäller garanti mot material- och tillverkningsfel  
under förutsättning att anvisningar för hantering, montering, 
skötsel och underhåll följs.

Anmäl skada direkt
Upptäcker du några skador som faller under vår garanti, hör av 
dig direkt till din säljare. Anmärkningar på utförande måste alltid 
göras innan montering börjar. Monterade delar betraktas alltid 
som godkända vid monteringens början. 

Eventuella senare skador i form av repor, avskavningar eller 
slagmärken anses vara monteringsskador och omfattas inte av vår 
garanti.

Garanti gäller inte felmontering eller fel skötsel
Garanti täcker inte skada som uppkommit genom felmontering 
eller felaktig skötsel och handhavande av våra kök, exempelvis 
fuktskador vid felaktiga skarvar på bänkskivor eller problem med 
bänkskivor som limmats vid underlaget.

Smedstorp Kök och återförsäljare ansvarar inte för demontering 
och montering av skadade delar. Detaljer får returneras endast 
efter överenskommelse och ska emballeras väl. 

Vitvaror som returneras måste emballeras i originalförpackningen.

Tillverkning
Tillverkning av Smedstorps köksinredning sker enligt Svensk 
Standards allmänna kvalitetsbestämmelse SS 839030: Möbler 
och inredningsenheter - Materialkvalitet och noggrannhet i till-
verkning - Bedömning och klassificering.

Trä är ett levande material!
Om du anser att ditt kök inte ser ut som i den tryckta katalogen, 
beror det på trycktekniska skäl. Färger hos träslag och andra ytor i 
vårt broschyrmaterial kan avvika från verkligheten. 

Besök våra utställningar för en äkta uppfattning om våra kök. Om 
du anser att ditt kök inte ser ut som i din utställning kan det bero 
på naturliga skillnader. Trä är ett organiskt material med varia-
tioner i struktur och utseende genom hela råämnet. Det kan även 
påverka färgen som målas på ytan. Alla luckor blir inte identiska.

Massivträ och fanerprodukter genomgår en mognadsprocess som 
varierar tidsmässigt hos olika träslag. Sedan skåpsinredningen 
tillverkats tar det minst sex månader upp till ett år innan träets 
färg stabiliserats. Träets mognad innebär att mörka träslag har en 
tendens att ljusna medan ljusa träslag däremot mörknar. Detta 
ska finnas i åtanke när man köper luckor i trä, även målad ask.

Viss skillnad i struktur och färg mellan massiva delar och fane-
rade delar är normala och detta berättigar därför normalt inte till 
reklamationer.

Täckmålade luckor
Tänk på att solljus och belysning faller i olika vinklar på skåpen 
och påverkar synintrycket. Ljuset kan ge illusion av olika nyanser 
trots att färgen är densamma. Ta ut luckor som du tycker skiljer i 
färg och placera dem i naturligt solljus. Först då kan du jämföra 
färgen och upptäcka eventuella skillnader.  

Baksidan på luckor och lådfronter har inte samma utseendeklass 
som framsidan. 

Transporter
Transport av gods till och från Smedstorp sker med lastbil av  
auktoriserade transportörer.

Emballage
Smedstorp Kök är anslutet till REPAREGISTRET som innebär att 
recykelmärkt emballage tas om hand av materialbolagen.

Skåpstommar
Skåpstommar tillverkas av 16 eller 19 mm belagd spånskiva med 
yta av vit eller grå melamin eller med yta av trämönstrad melamin 
i björk- eller ekstruktur. Framkanter på skåpstommar är kant- 
listade med homogen ABS-list i färg, björk- eller ekstruktur.  
Stommar kan beställas målade och fanerade utan förborrade hål.

Täcksidor
Täcksidor tillverkas från 16 till 25 mm skivmaterial med en rak 
långkant. Täcksidorna är målad MDF eller fanerad och ytbehand-
lad spånskiva.

Luckor och lådfronter
Målade luckor och lådfronter tillverkas av 16, 19 alt. 22 mm MDF. 
Träluckor och lådfronter tillverkas av 16, 19 alt. 21 mm belagd eller 
fanerad spånskiva alt. MDF-board eller massivt trä.

Lådor
Lådor tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad resp. 
profilerad epoxilackerad metall. Botten består av belagd spån-
skiva med yta av grå melamin. Glidskenor är av metall med dold 
rullfunktion. Lådor levereras alltid med fullutdrag. Bestick- och 
redskapsinsats i olika utförande finns som tillbehör. 

Mot tillägg kan lådorna erhållas med höga sidor, dämpning och/
eller med elektrisk utskjutning.

Gångjärn
Luckorna hänger på dolda helmetallgångjärn, justerbara i höjd-, 
sid- och djupled. Gångjärnen är försedda med inbyggd stäng-
nings- och snäppfunktion. Öppningsvinkel är 120° som standard 
och 170° mot pristillägg. Luckdämpning kan väljas bort.

Ytbehandling
Målade ytor är behandlade med syrahärdande färg. Klarlackade 
ytor är behandlade med syrahärdande klarlack. Dessa ytor är 
reptåliga och har hög beständighet mot nötning vid normal an-
vändning och rengöring utan rengöringsmedel, se nästa sida.

Reservation
Massiva och fanerade skåpluckor, lådfronter och listverk i våra kök 
tillverkas av naturmaterial. Variationer i färg och struktur mellan 
enskilda produkter och leveranser kan därför förekomma.  
Dessutom sker en naturlig förändring av materialet med tiden. 

De krav som ställs på ytbehandling, materialval och noggrannhet 
i tillverkningen, finns formulerat i Svensk Standard för skåp, 
möbler och inredningsenheter. Smedstorp Kök följer nämnda 
kvalitetsbestämelser. 

Smedstorp bedriver en ständig produktutveckling och miljöan-
passning varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande 
och konstruktion.

Energi
Verksamheten i Smedstorp är tillståndspliktig enligt Naturvårds-
lagen. Företagets resursanvändning och utsläpp redovisas årligen 
till Länsstyrelsen. Restprodukter från tillverkningen i form av 
förnyelsebar råvara används som energi vid uppvärmning.

Våra kök Garanti


