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GENERELL FDV-DOKUMENTASJON FOR NCPs PRODUKTER
PRODUKTBESKRIVELSER:
Stoppede møbler:
∙ Møbelstoff varierer etter kundens ønske og behov, dokumentasjoner finnes på vår
hjemmeside www.ncp.no.
∙ Stoppede sete og ryggputer består av ett lag med stoff, ett lag med 1cm blokkskåret
kaltskum og en brikke som er produsert i resirkulert PP og PE, PS plast eller finer. Om
stoff og skum er limt varierer fra de ulike modellene.
∙ Helstoppede produkter består av formstøpt skum på enten et skrog i PP plast eller
finerte plater og trukket med stoff.
Stoler:
∙ Stolunderstell kan deles opp i fem varianter: 4 ben, meie, heltre, Z understell og
understell med gasslift og hjulkryss.
∙ Materiale er enten rør eller bolt i stål, PA plast eller aluminium.
∙ Sete og rygg består av PP plast, resirkulert havbruksplast, laminert tre eller helstoppet
sete og rygg.
∙ Festemetode varierer fra de ulike modellene. Plastskallstoler festes med skruer
beregnet for plast, direkte i skallets skrutårn eller med innsatsmutter og maskinskrue.
Finerte plater festes med rampamutter eller klomutter og maskinskrue.
∙ Anlegg mot gulv består av holk, glidere eller innsatser i sort PE eller PP materiale, hjul
med myk bane.
∙ Overflatebehandlinger er enten vannbasert lakk, pulverlakk, metallisk krom eller
eloksering.
Bord:
∙ Bord leveres med enten faste eller sammenleggbare understell.
∙ Understellmaterialet er enten stålrør eller ekstrudert aluminium.
∙ Våre bordplater er i hovedsak melaminbelagte plater med sponkjerne og ABS kantlist.
Andre varianter som MDF kjerne, høytrykkslaminat, desktop eller finerte plater leveres
etter ønske fra kunden.
∙ Anlegg mot gulv består av holk, glidere eller innsatser i sort PE eller PP materiale.
∙ Festemetode er tre skruer i metall eller plastbeslag.
∙ Overflatebehandlinger er enten vannbasert lakk pulverlakk,
metallisk krom eller eloksering.
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DRIFT OG VEDLIKEHOLD:
Oppbevaring og lagring:
NCPs møbler bør oppbevares og lagres tørt og temperert og er ikke beregnet for
utendørsbruk.
Oppbevaring over lengere tid i direkte sollys kan påvirke fargen på møbelet og bør unngås.
Enkelte bordoverflater som desktop krever lagring på en spesiell måte, informasjon om
dette finnes under bordplaten eller søk informasjon på våre hjemmesider www.ncp.no.
Vedlikehold:
Det kreves etterstramming av alle skrueforbindelser 1 gang etter 3 mnd, deretter ved
behov.
Ved etterstramming av stoler og bord bør det brukes verktøy med moment. Anbefalt
tiltrekningskraft er 3,0 Nm. For stol- og bord-traller kan tiltrekningskraften være høyere.
For modellene Coda og Favn finnes det egne prosedyrer for etterstramming, søk
informasjon om dette på vår hjemmesider www.ncp.no, eller kontakt teknisk avdeling på tlf.
75197700.
Rengjøring:
∙ Tekstiler støvsuges eller renses etter behov og i henhold til stoffprodusentens
anvisninger. Søk informasjon på våre hjemmesider www.ncp.no
∙ Plastprodukter rengjøres med fuktet klut og milde rengjøringsmidler. Vaskemidler og
utstyr med slipende effekt kan skade overflaten. For vanskelige flekker søk informasjon
på vår hjemmeside www.ncp.no, eller kontakt teknisk avdeling på tlf. 75197700.
∙ Lakkerte treoverflater rengjøres med fuktet klut og milde rengjøringsmidler. Ettertørk
med tørr lofri klut. Vaskemidler og utstyr med slipende effekt kan skade overflaten.
∙ Melamin eller høytrykkslaminat rengjøres med fuktet klut og milde rengjøringsmidler.
Ettertørk med tørr lofri klut. Vaskemidler og utstyr med slipende effekt kan skade
overflaten. For vanskelige flekker søk informasjon på vår hjemmeside www.ncp.no, eller
kontakt teknisk avdeling på tlf. 75197700.
∙ Pulverlakkerte og kromoverflater rengjøres med fuktet klut og milde rengjøringsmidler.
Ettertørk med tør lofri klut. Vaskemidler og utstyr med slipende effekt kan skade
overflaten. Riper og lakkskader bør repareres med flekklakk i samme RAL-farge.
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∙ Aluminium rengjøres med fuktet klut og milde rengjøringsmidler. Ettertørk med tør lofri
klut. Vaskemidler og utstyr med slipende effekt kan skade overflaten.
∙ Desktop rengjøres med fuktet klut og eventuelt med et pH nøytralt rengjøringsmiddel.
Flekker må fjernes straks. Søk informasjon på våre hjemmesider www.ncp.no for
vedlikehold av desktop!

HMS og MILJØ:
∙ Nordic Comfort Products AS jobber systematisk med Helse, Miljø og Sikkerhet og
tilfredsstiller alle offentlige krav innen HMS.
∙ NCP er sertifisert etter ISO 9001 og de fleste av våre produkter er møbeltestet og
godkjent etter EN standard og har Møbelfakta. Informasjon kan søkes på vår hjemmeside
www.ncp.no
∙ Vi jobber systematisk med kildesortering av alt avfall fra vår produksjon for å
minimalisere utslipp til det ytremiljø. NCP er sertifisert etter ISO 14001 og alle våre
produkter kan leveres med EPD. Informasjon kan søkes på vår hjemmeside www.ncp.no
∙ Alle våre møbler er resirkulerbare og våre miljøstoler er produsert av resirkulert
materiale. Vår emballasje kan resirkuleres eller er av resirkulert materiale. NCP er
tilsluttet Grønt Punkt.

GARANTI:
NCP gir 5 års generell garanti mot funksjons- og produksjonsfeil.
Garantitiden gjelder ikke ved avvik fra standard vare etter kundens ønske, skader som
følge av normal slitasje, inkludert stabling og bruk av ulike opphengsløsninger, skader
som er en følge av feil bruk eller større belastninger enn produktet er testet og godkjent
for, og skader som oppstår ved feil /manglende vedlikehold og rengjøring.
NCP kan levere reservedeler inntil 5 år etter at produkter er gått ut av produksjon.
Brukerveiledninger og testrapporter finner du på våre hjemmesider www.ncp.no
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