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ARVOISA KALUSTEOVIEN VASTAANOTTAJA 
 

 

KIITOS, ETTÄ OLETTE PÄÄTYNEET KALUSTEOVIVALINNASSANNE JOSADOORIN 
VALMISTAMIIN TUOTTEISIIN. 
SAADAKSENNE TUOTTEISTA PARHAAN MAHDOLLISEN HYÖDYN, HALUAMME KIINNITTÄÄ 
TEIDÄN HUOMIONNE SEURAAVIIN ASIOIHIN: 
 
 
VASTAANOTTO: 
Heti lähetyksen saavuttua ensimmäiseen toimitusosoitteeseen tulee ehdottomasti tarkistaa onko pakkaus ehjä ja 
vastaako toimitus tilausta. Mahdollisista virheistä tulee välittömästi ilmoittaa toimittajalle tilauksen vastaanottamisen 
jälkeen.  
 

VARASTOINTI: 
Mikäli joudutte varastoimaan tuotteita ennen asennusta, tulee varastotilan olla kuiva ja lämmin tila, joka vastaa 
olosuhteiltaan normaalin asuinhuoneen olosuhteita. Komeroiden ovet tulee varastoida vaakasuoralle alustalle.   
 
ASENNUS: 
Asennus tulee suorittaa vain asianmukaisiin olosuhteisiin, kts edellinen kohta. Tuotteita on käsiteltävä erittäin 
varoen asennuksen ja varastoinnin aikana kolhujen / naarmujen estämiseksi. 
 

LAATU: 
Tuotteiden arvostelussa noudatetaan Rakennusteollisuuden RT ry:n ohjeita (Puutuoteteollisuus 2003-10). 
Huomioittehan että yksittäiset nystyrät ovat sallittuja ovien pinnoissa. Ovien sivuissa karheus, appelsiinipinta tai 
valumat ovat vähäisessä määrin sallittuja. Ovien työstetyillä pinnoilla sallitaan hieman epätasaisempi pinta kuin 
tasopinnoilla. 

 
TUOTTEIDEN HOITO: 
Kaikki kalusteovet puhdistetaan nihkeällä, ei märällä, mikrokuituliinalla kevyesti pyyhkimällä. Neutraalia pesuainetta 
voi hieman liottaa veteen. Mikäli käytön aikana pinnoille tulee pisaroita/roiskeita, tulee pinnat välittömästi kuivata. 
Ovien pintoja ei ole tehty kestämään mekaanista rasitusta kuten esimerkiksi lattiapintoja. Pyydämme käyttämään 
tuotteitamme vetimiin koskemalla siten ettei ovien pintoja rasiteta koruilla tai kynsillä. Huomioittehan että 
vedinurallisissa tuotteissa vedin on kuluva osa. 
Hankaavia pesuaineita/-välineitä ei saa puhdistamiseen käyttää. 

 
Mikäli yllä mainituista ohjeista poiketaan, ei valmistaja vastaa tuotteille aiheutuneista vaurioista. 
 
 
MUUTA HUOMIOITAVAA: 
Koska massiivipuiset/ viilutetut ovet valmistetaan luonnonmateriaaleista, kuuluvat värisävy- ja kuviovaihtelut 
materiaalien ominaisuuksiin.  
Puumateriaalien värisävyt muuttuvat myös ajan kuluessa valon vaikutuksesta. Lisätilauksia tehtäessä tulee 
huomioida, että aiemmin toimitetut ja uudet tuotteet poikkeavat väriltään toisistaan. Em.koskee myös 
myymälän malliovia verrattaessa uusiin, toimitettuihin tuotteisiin.  
Massiivipuisissa/ viilupintaisissa tuotteissa kuvio ei yleensä jatku samanlaisena vieressä olevien ovien kesken, 
valmistustekniikoista johtuen.  
 
Toivomme em. seikkojen huomioimisen helpottavan luonnonmateriaalien ominaisuuksien ymmärtämistä. 
Oikealla tuotteen sijoituksella ja asianmukaisella hoidolla saa massiivipuisesta/ viilutetusta tuotteesta pitkäikäisen 
palvelijan.  
 
Lisää maali- ja lakkapintojen puhdistusohjeita on Tikkurilan internetsivuilla osoitteessa  
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/maalausneuvonta/hoito-ja huoltohuolto-ohjeet.  


