
INVENTAR 

I dette afsnit kan I finde generelle oplysninger og gode råd om vedligeholdelse og pleje 

af Inventaret i lejligheden.  

Alle leverandørens bygningsdelskort samt bilag ligger sidst i afsnittet.  

VEDLIGEHOLDELSE:  

Skabe/skuffer/hylder/overskabe: 

Det anbefales en gang om året at gennemgå og efterjustere alt inventar. Skruer skal 

efterspændes ved greb, hængsler, udtrækssystemer, skuffer samt det skal tjekkes, om de 

trænger til justering. Dette sikrer et funktionsdygtigt inventar i mange år fremover.  

For at justere lågerne skrues der på de fire skruer på 
hængslet (se billede til højre). 

 For at justere lågen op/ned (1)

 For at justere lågen højre/venstre (2)

 For at justere lågen ud/ind (3)

Ved justerning af skufferne, læs leverandørens 

bygningsdelskort.

Skabe/overskabe og fronter må ikke udsættes for vand eller damp i længere tid ad 

gangen, derfor må kaffemaskine og andre dampafgivende produkter IKKE stilles under 

overskabene når de er i brug. ALT damp eller vand skal tørres af omgående for at undgå 

fugtskader. 

Skulle der opstå skader i lakken på fronter, skabe, skuffer, hylder osv., skal det straks 

repareres for at forhindre, at fugt trænger ind og laver permanente skader (reparationslak 

kan købes hos leverandøren, se kontaktinformationer på bygningsdelskortet).

Vandhaner: 

Vandhanerne i lejligheden (badeværelset og køkkenet) har en drypgaranti på 5 år, derfor skal 

der tages kontakt til viceværten, så det kan udbedres 



Vandlås:  

Vandlåsen under vasken i køkkenet rengøres på følgende måde:  

 Sæt en spand eller lignende under vandlåsen (A).  

 Skil herefter vandlåsen ad ved at skrue på låsen (B).  

 Rengør vandlåsen med lidt sæbe og en fugtig klud, hvorefter 

der skylles grundigt og tørres efter. Sæt vandlåsen (A) tilbage, 

og lås, låsen (B).  

 Test at vandlåsen er tæt inden spanden fjernes igen.  

OBS Vær omhyggelig med at få placeret vandlåsen og låsen rigtigt 

igen. Brug ALDRIG ridsende svampe, skurepulver eller opløsnings- og syreholdige 

rensemidler. 

Vandlåsen bør dagligt efterses for utætheder så der ikke opstår skader på inventaret.  

RENGØRING:  

Skabe/skuffer/hylder/overskabe:

Til rengøring af skabe, skuffer og låger anvendes en hårdt opvredet klud med vand, 

eventuelt tilsat almindeligt opvaskemiddel, hvorefter det hele tørres over med en tør 

klud. Anvend ALDRIG stærkere rengøringsmidler. 

Vask:  

Vasken skal gøres ren (skylles med vand) for ”affald” (madrester, snavs osv.) hver gang den er 

anvendt, da diverse væsker og affald med tiden kan ødelægge vaskens 

belægning/overflade, hvis det ikke skylles væk.     
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