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Hos Bjerks har vi egne montører som legger like mye
flid og stolthet i montasje og ferdigsstillelse,
som det blir gjort i design og produksjon.
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Garderobedrømmen din
realiseres av våre dyktige
konsulenter, håndverkere
og montører, noe som
gjør prosessen med ny
garderobe enkel og hyggelig.

GARDEROBER SKAL VÆRE ET FUNKSJONELT møbel, der vi
kan organisere det som både er i daglig bruk så vel som langtidslagring. Bjerks Trevarefabrikk har gjennom tre generasjoner hatt
dette som utgangspunkt når vi designer våre garderober;
et funksjonelt og estetisk møbel. Din nye garderobe skal være
funksjonelt og tilpasset dine behov. Vi lytter til våre kunder og
skaper design som fungerer, som ser bra ut, som skaper et
naturlig lagersted i huset.
Garderobedrømmen din realiseres av våre dyktige konsulenter,
håndverkere og montører, noe som gjør prosessen med ny
garderobe enkel og hyggelig.
Gjennom generasjoner har vi tatt ansvaret for et yrke som er en
del av vår norske kulturarv, skapt arbeidsplasser og med eiere
som er opptatt av lokal og nasjonal stolthet.
Som medlem av Norsk Trevare er det naturlig for Bjerks Trevarefabrikk å stille seg bak foreningens verdier for vårt arbeide og
vårt kundeløfte.
Ihuga – og med omtenksomhet for våre medarbeidere og vårt fag
Rotekte – som en del av vår kultur og historier
Bergtatt – i en slags begeistring for våre produkter og
kundeopplevelse
Velkommen til Bjerks med dine drømmer!
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Produktfakta – Garderobe
Skrog

Dekksider

HVITE SKROG
Hvit melamin 16 mm med hvit eller sort 2 mm
PVC list forkantlist. Sider, bunner, tak, hyller og
sammenholdne hyller av 16 mm melaminbelagt
spon. Rett forkant.

NCS-FARGER
MDF 16/22 mm med profilert eller rett forkant,
malt alle synlige sider.

MALTE SKROG
Endehyller malt på 16 mm MDF, malt i henhold
til NCS fargesystem. Rett forkant.
BEHANDLET FINER
Endehyller i 19 mm finert MDF. Rett finert
forkant.

BEHANDLET FINER
Finert på to sider, 19 mm MDF med rett forkant.

Sokler
NCS-FARGER
MDF 16 mm rett kant, malt i henhold til NCS.
HELTRE
Behandlet heltre 18 mm.

HELTRE
22 mm heltre med valgt profil.
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Foringer
NCS-FARGER
MDF 22 mm rett kant.
HELTRE
Behandlet heltre 18 mm.

Lyslist
NCS-FARGER
MDF malt profilert lyslist, malt MDF 22 mm
med valgt profil.

Takavsluttning
MDF malt profilert, 18/22 mm rett kant.
Heltre malt profilert, 18/22 mm rett kant.
Finert malt profilert, 19/22 mm rett kant.

Hengsler
Hengslene er skjult og laget i metall. Hengslene
har justeringsmuligheter i alle tre retninger og
kan åpnes 110 grader. Det kan leveres hengsler
med 170 graders åpningsvinkel. Hengslene har
innebygget lukkemekanisme. Til noen spesielle
seksjoner benyttes hengsler med andre åpningsvinkler.
Standard hengsler har integrert demping som
standard, og er av typen snap-on, dørene kan
derfor enkelt frigjøres fra skapet uten bruk av
verktøy.

Diverse

Hengslene er produsert av Blum som regnes
for verdens ledende beslagsprodusent med
hardeste kvalitets og slitasjetester.

Knotter og bøyler

Skuffer

Knotter og bøyler bestilles separat. Bøyler leveres i forskjellige lengder, plasseres etter mål.

STÅLSKUFF TANDEMBOX
Skuffer med sider av epoxylakkert stålplater og
med 16 mm melaminbelagte sponplater som
bunn. Skuffesider over 21 cm har justerbare
relingstenger over skuffesidene, kan leveres
med glassfelt, heldekkende sider til skuff.
Alle tandembox skuffene leveres med demping.

Sokkelbein
PLAST
Sokkelbein, sort hardplast høyde 150 mm
benyttes ved standard benkehøyde 900 mm.
Kan justeres pluss 14 mm.
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RSF STÅL
I tillegg til sokkelbein for sokkelløsning kan
synlige justerbare sokkelbein leveres.

Innredning

Leveringsform

En kan velge mellom flere anternativer;
• Hyller
• Skuffer med forskjellig inndeling.
• Bakker
• Trådkurver
• Strykebrett
• Håndkleholder
• Bestikkinnlegg

Alle skap leveres ferdig sammensatt fra
fabrikk, fronter leveres for seg selv.
Skuffeseksjoner leveres ferdig sammensatt
med fronter montert.

Rengjøring
og vedlikehold

Teknisk

Malte MDF flater

Dybder og plassering av spikerslag

Vi anbefaler en mild zaloblanding som påføres
med en lett fuktet bomullsklut.

Senter spikerslag for takhøyt kjøkken 13 cm
fra ferdig tak. Senter spikerslag for 2100 cm
kjøkken, 2070 cm fra ferdig gulv. Det anbefales
min. 10 cm. bredde på spikerslag.

Ikke bruk microfiberkluter, da disse kan ha en
slipende effekt. Unngå også skuremiddel eller
andre preparater som inneholder slipemiddel
eller middel med ammoniakk.
Vi anbefaler å vaske over frontene umiddelbart
dersom det søles på disse, da det kan dannes
permanente flekker i overflaten om frontene
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eksponeres for fett, syrer eller sterke fargestoffer over tid.
Unngå å gni på eventuelle flekker da dette kan
forårsake en polering av malingsflaten og
dermed blanke felt på fronten. Dette gjelder
på alle malte produkter.

Malte og lakkerte treflater
Finerte- og massive fronter i tre vil ha et naturlig innslag av struktur og porer. Vær derfor
sparsom med vann ved rengjøring for å unngå
fuktinntrengning i disse. Bruk en lett fuktet
klut og tørk gjerne over med en godt oppvridd
klut etterpå. Det anbefales for øvrig samme
rengjøringsmiddel som til malte flater på slette
overflater.

Laminat og melaminbelagte
overflater
Rengjøres med vanlig rengjøringsmiddel i likhet
med malte og lakkerte flater.
Vær oppmerksom på at bruk av sterkere vaskemidler kan forårsake misfarginger eller overflateskader (tynner, aceton, jod, mineralsyrer,
ammoniakk etc.) skal unngås.
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Malte høyglansede overflater
Disse behandles på samme måte som øvrige
malte flater. Ved mindre riper i overflaten kan
disse i enkelte tilfeller poleres slik at de blir
langt mindre synlige. Det anbefales å teste
på et lite synlig sted på fronten før hele flaten
behandles.

Linoleumsbelagte overflater
Normalt vedlikehold utføres etter samme mal
som på malte flater. Her kan man også benytte
et spesialprodukt beregnet på linoleum som
danner en beskyttelsesfilm om ønskelig, kontakt
din forhandler for dette. Overflaten kan også
behandles med voks eller polering om ønskelig.
Merk at overflaten ikke tåler alkaliske rengjøringsmidler (salmiakk). Skuring med alkaliske
vaskemidler kan gi gulbrun misfarging. Grønnsåpe kan fjerne bindemiddel og tørre ut belegget.
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