
Eneste garderobesystem som hittil er testet av Norsk Std. (NS). Beregnet på off. miljø mm. Produktene 
lages i solid stål, med heldekkende nylonbelegg i våre standardfarger. Det er disse som er testet etter 
NS-EN 14073-2, ISO 7170. NS-EN 16139:2013, NS-EN 12720:2009 + Al :2013, NS-EN 12722
2009+A1:2013. Garantitiden er 12 år v/normal bruk.
Samme nylon overflatebehandling benyttes i kjøleskap (matvarer), oppvaskmaskiner, vaskemaskiner,
mærer i oppdrettsanlegg, utfarsbøyer for båter, rekkverk mm.
Noen få deler i vårt system- store stativbøyler, produkter m/hvit eller farge utenom våre nylonbelagte 
std. farger - overflatebehandles m/Epoxy pulverlakkering (samme som våre konkurrenter benytter).
Slike farger som supplerer våre egne nylonfarger,- lakkert hos andre fabrikker, gir vi 3 års garanti på - 
eller den garantitid som slike produsenter oppgir.

Miljøknaggsystemet er også spesialtestet mot KLOR og AMMONIAKK. 
Ref. svømmehaller, næringsmiddelindustri, landbruk mm.

Standardfjølene som leveres fra oss er i panelfuru kvalitet. - behandlet m/matt, lys,
2 komponent syreherdende lakk. Duostat HS 30 Nr. 37232X2 1 2A. Lakkert 2 x oppå og på sidene, og 1 
x under og på endene. Garantitid som vanlig for tilsvarende lakkert tremateriale for innebruk. Ref.
Norsk Std. 12720:2009 og NS-EN 12722:2009.

Nylonbelegget vi benytter produseres i UK, testet i UK og Sverige, og godkjent internasjonalt
Det brukes over hele verden - på områder hvor det stilles store krav til overflatebehandling. Det møter 
alle krav til ASTM F1063, 668, 626 og NSF 61. Det er godkjent for kontakt med matvarer etter kravene 
fra FDA. Produktet er videre godkjent for kontakt med drikkevann i UK, USA, Australia, Tyskland, Bel-
gia, Italia, Frankrike og Hong Kong. Etter hva vi vet er nylon overflatebehandling tidligere ikke testet i 
Norge ref. NS. Så vidt vi vet synes Miljøknaggsystemet å være første Norske garderobeinnredning hvor 
en benytter denne solide overflatebehandling på std. produkter. Rilsan Nylonbelegg er kostbarere enn 
Epoxy pulverlakkering, men varer lengre. Vi forsøker å levere beste kvalitet på markedet. Mest mulig 
vedlikeholdsfrie med lengst mulig brukstid.

Rengjøring: Varmt vann + vanlig vaskemiddel. (Ikke skurepulver).
Garantien gis under forutsetning av at produktene monteres riktig, - med krokene innover vendt mot 
veggen. Videre at de monteres riktig etter monteringsanvisning i lokaler m/normal temperatur. Vi gir 
ikke garanti på unormal slitasje eller hærverk. Bruker er selv ansvarlig for skader som måtte påkomme 
om de benyttes til andre funksjoner enn det de er anbefalt, utgitt - solgt for.
Reklamasjon godtas bare skriftlig - og foto av reklamasjons grunnlaget skal være vedlagt. Garantien 
innebærer at leverandør, - etter eget valg, retter på feilen eller leverer ny vare.
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