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NORDHEM VÄRME AB
+46 (0)10 330 97 70
info@studionord.se

studionord.se

Vi fångar drömmar.

Vi skapar badrum.

Med produkter som 

övertygar, till ett pris 

som överraskar. 

Med service som aldrig 

sviker, i en shop som 

aldrig stänger.

Det är vi som är 

StudioNord.

Inställning av insats Byte av strålsamlare RengöringsanvisningByte av insats

GARANTI
StudioNord garanterar, med verkan från installationsdatumet 
(datum för installationsfakturan), följande: mässingsdelar i 
traditionella kranar, blandare, termostatblandare, elektroniska 
blandare och alla badrumstillbehör, under en period av 7 år. 
Fästen, fasta och handhållna duschhandtag och -slangar, 
elektronisk utrustning till blandare samt magnetventiler, 
garanteras under en period av 2 år. Begäran om garanti-
ersättning kan endast göras gällande genom att visa upp 
en korrekt ifylld garantisedel eller ett daterat dokument 
som bevisar inköp av produkten. Garantin avser endast 
tillverkningsfel och ger endast rätt till kostnadsfri leverans av 
den del som konstaterats vara felaktig. Delar som anses vara 
felaktiga måste returneras med betald frakt till StudioNord 
och måste åtföljas av en kort beskrivning av felet. StudioNord 
förbehåller sig rätten att inspektera aktuella delar för att 
utvärdera om garantin är tillämplig. Garantin anses inte vara 
tillämpligt i fall där felet hos produkten kan återföras till ett 

eller flera av följande skäl: användning av produkten för andra 
ändamål än de som den är konstruerad för, manipulering av 
produkten, oförsiktig hantering eller användning, normal 
förslitning av aktuella komponenter och/eller ytor, felaktig 
installation eller installation som inte motsvarar anvisningarna 
från StudioNord. Underlåtenhet att vidta de försiktighets-
åtgärder som rekommenderas i avsnittet ”Varningar” i 
instruktionshäftet eller prislistan: användning med andra 
temperaturer och tryck än de som rekommenderas för 
korrekt drift (se avsnittet ”Tekniska funktioner” i instruktions-
häftet eller prislistan), användning av vatten som innehåller 
partiklar, främmande kroppar eller som har särskilt hög salt- 
eller kalkhalt, behandling av ytan på kranen som inte 
motsvarar rekommendationerna i avsnittet ”Varningar” i 
instruktionshäftet eller prislistan. För ytterligare information 
och villkor, se webbplatsen.
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