
KÖK OCH VITVAROR. 
 

 

KÖKET 
 

Se Marbodals ”Skötselanvisning kök” under denna flik för mer utförliga instruktioner om drift och 

underhåll av köket. 

MÅLADE YTOR 
Stänkskyddet i köket är en målad yta. Denna rengörs med fuktig trasa och milt diskmedel. 
Använd inte skurpulver eller liknande medel som innehåller slipmedel, alkohol eller andra 
repande partiklar.  
 

LAMINERADE OCH MELAMINBELAGDA YTOR 
Rengörs med vatten och diskmedel. Var noggrann med att torka bort överflödigt vatten 
efter rengöring då detta annars kan tränga in i skarvar och skada stommar och luckor. 
 

BÄNKSKIVOR I HÖGTRYCKSLAMINAT 
Bänkskivor i högtryckslaminat rengörs med vanliga rengöringsmedel som förekommer i 
hemmet. Undvik att starkt färgade ämnen såsom tex jod eller bläck kommer i kontakt med 
ytan. Det är viktigt att inte låta fukt tränga in mellan laminatskivan och kantlisten. Var noga 
med att inte placera hela stekpannor och kastruller på laminatytan. 
 

 

VITVAROR. 

För att utnyttja vitvarornas alla funktioner på bästa sätt rekommenderas att du läser 
igenom instruktionsboken för respektive maskin. Där kan du läsa hur de fungerar och hur 
de ska vårdas för att hållbarheten ska bli så lång som möjligt. Samtliga instruktionsböcker 
för vitvaror finns vid inflytt placerade i en av kökslådorna. 
 

De vitvaror som finns installerade i din lägenhet är alla från Electrolux. 
 

RENGÖRING AV FILTER I KÖKSFLÄKTEN 
Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras varannan månad 
vid normal användning för att fungera optimalt. Brand kan uppstå till följd av att filtret inte 
rengörs. Filterduken och filterkorgen läggs i varmt vatten blandat med diskmedel. Någon 
gång om året bör spiskåpan rengöras invändigt, torka med våt trasa och diskmedel.  
 

DISKMASKIN 
Öppna inte diskmaskinen innan den är klar. Om ni måste avbryta diskningen och öppna 
luckan innan torkningen är klar, torka då av vattnet som bildas på bänkskivans underkant 
när varm ånga släpps ut ur maskinen. Detta för att inte bänkskivan ska skadas. 


