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Badkar och tvättställ 
från Sanova



Tack för att du valt en produkt från Sanova!
Våra badkar är tillverkade i kompositmaterialet Solid 

Surface - ett mycket tåligt och slitstarkt material.
Med sin matta och lena finish ingjuter den ett sobert 
intryck i badrummet och kommer skänka er härliga 

badstunder!
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Installation steps

1
Decide exactly where you wish to install your bathtub and gently 
put it down where decided.

2
Define the base of the bathtub on the floor with a pencil.

This tub requires a vertical plumbing
 connection from the floor. 3

Gently move the bathtub away and install the basic plumbing 
components: water inlet and floor drain.

4
Gently move the bathtub away and install the basic plumbing 
components: water inlet and floor drain.
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Installation av badkar

Steg 1

Avemballera badkaret och 
syna alla produkter från 
eventuella anmärkningar. 
Om ni misstänker skada eller 
saknat gods, ska detta 
omedelbart anmälas till 
återförsäljaren.

Defekta produkter får inte 
medvetet installeras!

Bottenventil med utloppsrör

Välkommen till en värld av badrum



清洁步骤
第一步：把清洁膏挤在海绵块上对油污等脏处进行清洁，根据情况需要施少量的水，

同时用干净的棉布擦除污水
第二步：打砂纸的绒面粘贴在打磨器的底部，砂纸的数目严格按照从底到高的顺序使用.

第三步：把保养膏挤在海绵块上然后均匀涂抹在浴缸表面上.

.

4、注水并使用（注意，水不要注太满）。4、注水并使用（注意，水不要注太满）。

Placera badkaret på angiven plats och testa att vattnet 
dränerar korrekt ut via dräneringsröret och ned i 
golvbrunnen.

Steg 2

注意:图片仅供参考
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Steg 3

2

VIKTIGT!

Placera badkaret på sådant sätt att utloppsröret når 
golvbrunnen och att bottenventilen får plats mellan 
badkarets undersida och golv.

• Rengör badkaret före första användningen.
• Lämplig fyllnadsnivå av vattnet är c:a 10 cm under

överfyllnadsventilen.
• Badkaret ska inte användas för husdjur då klor repar

finishen.
• Tvätta inte kläder eller andra textiler i badkaret då

dessa kan färga av sig och lämna permanenta märken.
• Undvika att placera eller ställa ned hårda objekt i

badkaret så som knivar, glas och metaller då dessa
kan skada finishen.

• Små barn ska alltid hållas under uppsikt om dessa
vistas i badkaret (vattenfyllt eller ej).



Rengöring och underhåll

1. Slipkloss

3. Rengöringspasta och svamp

2. Sandpapper och putsduk
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Innehåll i rengöringskit: 

Gäller både för badkar och tvättställ från Sanova i Solid Surface

Mindre repor och grövre fläckar går att polera bort med 
hjälp av de medföljande slippapprena.

Svårare fläckar som kommer sig av t ex läppstift eller 
brännmärken från cigaretter kan slipas bort på detta vis.

Använd slipklossen och fäst slippapprets filtsida i botten av 
klossen som har kardborreyta.

Börja alltid med slippappret med högst grovhet (nr 400)

Sista slipningen görs med det finare pappret (nr 800)

En god idé är att slutföra reparationen med att putsa 
området med rengöringspastan på samma sätt som under 
rengöringsmetoden, detta för att få så bra finish som 
möjligt!

Reparation 
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Metod för rengöring 

Gäller både för badkar och tvättställ från Sanova i Solid Surface 
Missfärgningar i badkaret eller tvättstället som kommer från 
vattenavlagring, sämre vattenkvalité (järnhaltigt eller 
kalkrikt vatten) eller annan smuts kan med enkelhet 
fräschas upp med hjälp av den rengöringspasta som 
medföljer produkten. Använd den runda svampen från 
burken med rengöringspastan. 
Vät svampen och stryk svampen i burken så du får med dig 
pasta på svampen.
Arbeta sedan med den fuktiga svampen i cirkelrörelser för 
att fräscha upp och rengöra det aktuella området.
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